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Sammanfattning 

 

Denna studie har kvalitativt undersökt följande syfte: (1) att undersöka frivilligt- och spontant 

visualiseringsanvändande hos styrketränande män utifrån faktorerna; var/när visualiseringen 

sker, vad visualiseringen innehåller, varför visualisering används, hur visualiseringen används 

och vilken upplevd effekt visualiseringen ger. I studien deltog 10 styrketränande män som var 

19-26 år gamla. Individuella profilen för visualiseringsupplevelser i idrott (eng; Individual 

profile of imagery experiences in sport (IPIES; Weibull, 2008) modifierades och användes för 

att besvara studiens syfte.  Det fanns både skillnader och likheter i när, vad, varför, hur och 

effekten av visualiseringen upplevdes och användes. Resultaten visade att det frivilliga 

visualiseringsanvändandet var störst innan träning, den frivilliga visualiseringen återfanns 

även i sammanhang under och efter men inte i lika stor grad. Den spontana visualiseringen 

var svår för deltagarna att medvetenhetsgöra och därför svårt att dra slutsatser ifrån. Innan 

träning var det främst fokus på motivation men även teknik och dessa kombinerades. Under 

träning verkade huvudfokus ligga främst på teknik. Efter träning låg huvudfokus på att 

analysera träningen som varit. Innan och under träning var individernas upplevda effekt 

positiva och de upplevde främst ökad motivation. Efter träning upplevdes teknikförbättringar 

som effekt. Den spontana visualiseringen visade sig inte ge några speciella effekter. Resultatet 

diskuteras i relation till tidigare forskning.  

 

 

 

Nyckelord: Visualisering, styrketräning, visualiseringsanvändande, frivillig visualisering, 

spontan visualisering.  
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Abstract 

 

This study has qualitatively examined the following purpose: (1) to examine voluntary- and 

spontaneous imagery use in strength training men based on the factors where/when the 

imagery is done, what the imagery contains, why imagery is used, how the imagery is used 

and the perceived effect of the imagery. Ten strength training men participated, they were 

between 19-26 years old. The Individual profile of imagery experiences in sport (IPIES; 

Weibull, 2008) was modified and used to achieve the purpose of the study. There were both 

similarities and differences in when, what, why, how and the effect of the imagery use. The 

results showed that the voluntary imagery use was highest before training, it was found in 

context, during and after also but not to the same degree. The spontaneous imagery was 

difficult for participants to make conscious and therefore difficult to draw conclusions from. 

Before training was mainly focused on motivation but also technique and these were 

combined. During training, the main focus seemed to be on main technique. After training 

was the main focus on analyzing the training has been. Before and during exercise were the 

individuals' perceived effect positive and they experienced primarily increased motivation. 

After training experienced technical improvement effect. The spontaneous imagery proved to 

give no special effects. The results have been discussed in relation to former research.  

 

 

Keyword: Imagery, strength training, imagery use, voluntary imagery, spontaneous imagery. 
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Introduktion 
Visualisering är en psykologisk teknik som handlar om att föreställa sig och skapa eller 

återskapa en prestation och kan användas av idrottare både före, under och efter träning 

och/eller tävling (Morris, Spittle & Watt, 2005). Visualisering kan även användas i andra 

kontexter utöver idrotten som exempelvis i vardagssituationer eller i jobbsammanhang 

(Vealey & Greenleaf, 2006). Enligt Munroe, Giacobbi, Hall och Weinberg (2000) används 

dock visualisering mestadels av idrottare främst före tävling och inte lika ofta i andra 

kontexter. Visualisering inom idrotten är idag en populär mental teknik, troligtvis på grund 

utav att visualisering visat sig vara en effektiv teknik för att förbättra en idrottares prestation 

(Short, Bruggeman, Engel, Marback, Wang, Willadesen, & Short, 2002). Varför det allt som 

oftast visar sig vara en mental färdighet kopplad till topprestationer kan bero på att det verkar 

som att visualisering främst kan öka koncentrationsförmågan och stärka självförtroendet 

(Morris et al., 2005), men även minska oron/ångesten (Munroe, Giacobbi, Hall, & Weinberg, 

2000). Visualisering bör ses som ett komplement till den vardagliga träningen med kontroll 

och avsiktlighet, det vill säga att visualiseringen används planerat och inte spontant (Morris et 

al., 2005). Det är inte någon hemlighet att hård och intensiv träning är en viktig faktor i 

strävan efter att lyckas inom sin idrott. En studie gjord av Ericsson, Kramp och Tesch-Römer 

(1993) undersökte avsiktlig fysisk träning. Avsiktlig träning har visat sig vara nyckeln till 

framgångsrika prestationer, eftersom det handlar om regelbunden träning och där av ger 

resultat. Att förbereda sig mentalt med hjälp av exempelvis visualisering har länge varit känt 

som en viktig aspekt för fysiska prestationer. Rent spekulativt borde dessa kombinationer av 

avsiktlig fysisk träning som tillexempel styrketräning samt avsiktlig visualisering som ett 

komplement till styrketräningen ge positiva effekter. Därför vore det intressant att undersöka 

användandet och upplevelsen av visualisering hos styrketränande män. Förhoppningsvis kan 

denna studie bidra till ökad kunskap i ett område med relativt få studier i dagsläget. 

 

Begreppsdefinition 

     Visualisering.  

Vealey och Greenleaf (2010) definierar visualisering som “ skapandet eller återskapandet av 

erfarenheter med hjälp av sina sinnen” (s. 268). 

 

     Visualiseringsanvändande. 

Hur idrottare använder visualisering är individuellt och det kan skilja sig åt mellan olika 

idrottare. Watt, Spittle och Morris (2002, ref i Morris, et al., 2005; fritt översatt) menar att 

visualiseringsanvändande ”är det sätt människor föreställer sig dem själva, på sätt som kan 

leda till inlärning och utveckling av färdigheter samt som kan underlätta för deras 

prestationer” (s.20).  

 

     Visualiseringsförmåga.  
Morris (1997, ref i Morris, et al., 2005; fritt översatt) menar att visualiseringsförmåga ”är 

individens förmåga att skapa livfulla, kontrollerbara bilder och att behålla dem i minnet 

tillräckligt länge för att påverka den önskade visualiseringsrepetitionen” (s.20). 

 

     Frivillig och ofrivillig visualisering. 

Visualisering kan användas friviligt men upplevas ofrivilligt (Weibull, 2005). Den frivilliga 

visualiseringen har ett syfte och är något som vi själva valt att göra under kontrollerade 

former (Smith & Holmes, 2004). Den ofriviliga visualiseringen kommer spontant och kan 

upplevas som positiv eller negativ (Weibull, 2005). Vidare menar Murphy, Nordin och 

Cumming (2008) att den ofrivilliga visualisering inte behöver ha något speciellt syfte och att 

det är den frivilliga visualisering som allt som oftast är den som räknas som den populära 
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mentala strategin för framgångsrika prestationer bland idrottare. I denna uppsats benämns 

ofrivillig visualisering som spontan visualisering. 

 

     Kognitiv Specifik visualisering. 

Kognitiv specifik visualisering (KS) innebär visualisering av specifika idrottsfärdigheter, 

exempelvis teknikutförande i en styrkeövning (Martin, Moritz & Hall, 1999). 

  

     Motivation Generell-Bemästring visualisering.  
Motivation Generell-Bemästring visualisering (eng; Motivational General-Mastery imagery; 

MG-M) innebär visualisering som representerar effektiv coping och bemästring av utmanande 

situationer. Exempelvis att individen visualiserar att de är mentalt starka, har en bra 

fokuseringsförmåga under tävling eller har ett bra självförtroende (Martin et al., 1999). 

 

     Styrketräning. 

Styrketräning kan ses som fysisk träning som är designad för att öka styrkan och 

välbefinnandet.  Det finns olika typer av styrketräning och följande rapport inkluderar 

bodybuilding, fitness, crossfit, styrkelyft och tyngdlytning inom begreppet styrketräning.   

 

     Motion. 

”Motion är den del av idrotten där kroppsövningar används i syfte att må bra, bibehålla bra 

eller få bättre hälsa och fysisk prestationsförmåga”(Folkhälsoinstitutet, 1996). 

Teoretiska ramverk 

Inom forskning på visualisering finns det för närvarande inget teoretiskt ramverk som är 

specifikt inriktat mot styrketräning och motion. En stor del av forskningen kring 

styrketränande individers visualiseringsanvändande bygger istället på de teoretiska ramverken 

som följer nedan. 

 

     Tillämpad modell av visualiseringsanvändande i idrott. 

Martin, Moritz och Hall (1999) utvecklade en modell (Figur 1) som illustrerar vad 

visualisering kan få för effekter och vad som kan påverka visualiseringen. Martin et al. (1999) 

menar att visualiseringen används och påverkas av idrottssituationen, typ av visualisering och 

visualiseringsförmåga. Alla dessa faktorer påverkar sedan det resultat som blir av individens 

visualisering. Idrottssituation är de olika situationerna där individen kan använda 

visualisering. Martin et al. (1999) menar att en idrottare använder visualisering exempelvis 

under och mellan träningar, inför och under en tävling och även under deras rehabiliteringstid. 

Typ av visualisering beskriver Martin et al. (1999) att beroende på vilken idrottssituation och 

om idrottaren har som mål att lära in en ny teknik eller bemästra pressen från yttre fatkorer 

bättre kan idrottarna välja på olika visualiseringstekniker. Exempelvis om en idrottare är 

nybörjare och vill bemästra en ny färdighet så är kognitiv visualisering mest effektiv  medan 

de som redan har bemästrat tekniken och istället vill hantera pressen på ett bra sätt kan de 

använda motiverande visualisering. Visualiseringsfärdighet beskriver Martin et al. (1999) som 

en faktor som kan påverka resultatet av visualiseringen. De olika visualiseringsfärdigheterna 

som kan påverka resultatet är hur många sinnen som visualiseringen involverar och hur bra 

individen kan föreställa saker. Detta är en oberoende faktor på så vis att oavsett vilken 

idrottssituation som individen befinns i eller vilken teknik som invididen använder så 

påverkas resultatet av individens visualiseringsfärdigheter. En större effekt får individen om 

den kan använda många sinnen och göra det så realistiskt som möjligt, t.ex. visuellt och 

kinestetiskt. Martin et al. (1999) menar att alla kan visualisera, men alla kan inte göra det lika 

bra. Alla kan träna deras visualiseringsförmåga men det kommer fortfarande att finnas 
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skillnader i hur bra idrottare visualiserar, detta påverkar resultatet och forskning har visat att 

de idrottare som presterar bättre är de som har en bra visualiseringsförmåga (Short, Tenute & 

Feltz, 2005). Till sist kommer visualiseringen ge ett resultat till det bättre eller sämre 

beroende på hur individen har gått tillväga i de föregående faktorerna i modellen.

 
Figur 1.  Tillämpad modell av visualiseringsanvändande i idrott (Martin et al., 1999) 

 

     PETTLEP modellen. 
PETTLEP modellen är utvecklad av Holmes och Collins (2001) och det är en praktisk guide 

som idrottare kan utgå ifrån för att göra visualiseringen så realistisk och effektiv som möjlig. 

Komponenterna beskrivs utifrån praktisk vägledning för bodybuilders (Smith, 2006; ref i 

Dosil, 2006). PETTLEP består av 7 olika komponenter står för physical (fysiskt), 

environmental (miljö), task (uppgift), timing (tid), learning (lärande) emotion (känslor) och 

perspective (perspektiv). Fysiskt som innebär att styrketränande exempelvis bör visualisera 

sin muskels trötthet/känslan så som de känner av den i den riktiga träningen. Miljö handlar 

om att föreställa sig träningen eller tävlingen i den omgivning där den i själva verket ska äga 

rum. Uppgift, under visualiseringen så bör fokuset vara på samma saker som under den 

fysiska träningen exempelvis om den styrketränande fokuserar på tekniken så bör fokuset 

under visualisering vara fokuserat på det också. Hastigheten i visualiseringen för 

styrketräningen bör föreställas i real tid och inte i långsamt tempo eller snabbare eftersom det 

är i real tid styrketräningen upplevs i verkligheten. Lärande komponenten menar att 

förändringar i rörelsemönster över tid kommer med största sannolikhet att ske för en 

styrketränande individ som tränar regelbundet över tid, detta bör integreras i visualiseringen 

samt använda sig av de sinnen som används när de utför rörelser under styrketräningen och 

om något ändras över tid bär även rörelserna och känslorna i visualiseringen ändras. 

Emotioner visualisering bör involverade de känslor som den styrketränande känner innan, 

under och efter den fysiska träningen. Perspektiv inom styrketräning så ger det inre 

perspektivet en mer realistisk visualiserings upplevelse. Men det yttre kan användas för at få 

andra vinklar för att se teknik och prestation. 

 

     Modell för visualiseringsträningsprogram. 

Modellen för visualiseringsträningsprogram (eng; Model of key elements of an imagery 

training program (VTP)) är utvecklad av Morris et al. (2005). Modellen kan ses som en 

praktisk guide för idrottare hur de ska använda sig av VTP för att skapa framgångsrika 

resultat och få bästa möjliga effekt av visualisering. Modellens 6 komponenter består av 
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förutsättningar, miljö, innehåll, rutiner, förbättringar/hjälpmedel och utvärdering. 

Förutsättningar innefattar sådant som ålder, tillstånd, fysisk och psykisk förmåga men 

framförallt individens kunskap om och erfarenheten av visualisering. Miljö, På vilka platser 

utförs visualisering. Som en nybörjare av VTP så är det viktigt att det är en lugn plats där 

idrottaren kan visualisera utan att bli störd och känner sig trygg på platsen. Innehåll menas 

med utifrån vilken/vilka perspektiv (inre/yttre), vilken/vilka sinnen och vilken hastighet som 

idrottaren använder sig av under VTP.  Rutin är en viktig del i visualiseringen som handlar 

om att få regelbundenhet i visualiseringen för att öka kvalitén på visualisering. 

Förbättringar/hjälpmedel handlar om att utveckla visualiseringen och när en viss nivå nåtts 

kan exempelvis så kallade mentala triggers läggas till i visualiseringen som menas med att 

öva in en rutin/rörelse för att komma in i den rätta känslan. Att komma in i den rätta känslan 

kan underlättas med hjälp av att lyssna på musik eller kolla på en film. Utvärdering, idrottaren 

kan föra dagboks anteckningar över sitt visualiseringsanvändande och utvärdera efter varje 

genomförd visualisering hur det gick, vad som vara bra respektive mindre bra för att kunna 

utveckla sin visualisering. 

 

     Bioinformationsteorin. 
Den bioinformatoriska teorin utvecklades av Lang (1977) är tänkt att förklara hur 

visualisering kan förbättra en idrottares fysiska prestation. Bioinformationsteorin menar att 

visualisering innehåller stimulus och respons. Modellen beskriver hur individer vid 

användande av visualisering lagrar en mental karta över rörelsemönster samt hur det kopplas 

till en respons. Enligt modellen så hjälper visualisering till att lagra en mental karta genom att 

ett stimulus vidarebefordrar information om visualiseringsupplevelsen och då framförallt om 

omgivningen och detaljer som finns där exempelvis känslan av att ha skivstången i handen 

och höra musiken som spelas upp i träningslokalen. Responsen i sin tur bearbetar känslan av 

beteendet under prestationen, exempelvis hur det känns i muskeln när biceps spänns vid 

utförandet av en biceps curl eller anspänningen och tröttheten i muskeln som känns genom 

responsen. Lang (1977) menar att idrottaren kan utveckla en större kontroll och förbättra 

visualiseringen genom att förändra responsen till den specifika situationen. Lang 

argumenterar också för att kvaliteten i visualisering kan bli bättre ju mer realistisk 

visualiseringen är och att visualiseringen borde inkludera känslor som muskeltrötthet och 

anspänning om idrottaren nu känner det i den fysiska prestationen eftersom idrottaren då kan 

hantera situationen i det verkliga livet på ett bättre sätt. 

 

     Psykoneuromuskulära teorin.  
Enligt psykoneuromuskulära teorin (Richardson 1967 ref i Morris et al., 2005) som går ut på 

att visualisera en rörelse, exempelvis när en individ visualiserar att de utför en biceps curl så 

kan det troligtvis förbättra utförandet av rörelsen sedan när det utförs i verkligheten. När 

individer visualiserar så aktiveras samma muskler som används i den faktiska fysiska rörelsen 

(Bakker, Boschker & Chung, 1996). I dessa studier har detta kunnat påvisas genom mätningar 

med EMG. Det som händer när individer visualiserar en rörelse är att det kinestetiska sinnet 

används som gör att de känner musklernas anspänning och trötthet men även det visuella 

sinnet används då idrottaren kan föreställa sig resultatet av prestationen (Hale,1994). Men 

omfattningen av muskelaktivitet är inte lika stor som när den faktiskt utförs fysiskt men 

samma mönster av muskelaktivitet sker under visualisering av exempelvis en utförande 

rörelse med en biceps curl som när den utförs fysiskt. 

 

Tidigare forskning 

     De fyra V:ena av visualiseringsanvändande. 
De fyra V:ena av visualiseringsanvändande (eng; the four W´s of imagery use) är en kvalitativ 
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studie genomförd av Munroe, Giacobbi, Hall och Weinberg (2000). Syftet var att undersöka 

och skapa de fyra V:ena av visualiseringsanvändande. De fyra V:ena av 

visualiseringsanvändande kan ses som en intervjuguide som bygger på att ställa frågorna var, 

när, varför och vad för att få en bred uppfattning om idrottares visualiseringsanvändning vid 

träning och tävling. Detta kan vara till hjälp för idrottspsykologer som jobbar med idrottare 

och visualisering eller i framtida forskning för ökad kunskap. Var innebär att idrottaren svarar 

på var de använder visualiseringen, vid träning, tävling eller utanför idrotten.  Enligt 

forskning så används visualisering mer under tävling jämfört med träning (Munroe et al., 

2000). När innebär i samband med tävling och träning exempelvis före, under eller efter. Det 

kan också vara om visualiseringen används vid olika träningsperioder som försäsong och 

tävlingssäsong. Varför innebär användandet av visualisering vilket är individuellt, det kan 

exempelvis vara för att förbättra olika saker, för att bli säkrare inför en prestation, ändra sin 

teknik eller, se sig själv lyckas för att öka självförtroende. Vad fokuserar på innehållet i 

visualiseringen, alltså vilken typ av visualisering som används och vilka sinnen och 

perspektiv som idrottaren väljer att koppla in i sina föreställningar. Sinnen kan användas för 

att göra visualiseringen mer realistisk och idrottaren kan använda sig av olika sinnen och 

integrera de sinnen som de anser passar bäst för deras visualisering. Vilka sinnen som passar 

individen är olika från fall till fall och det kan vara en till flera olika sinnen som används 

samtidigt under en föreställning. De olika sinnena som kan inkluderas i en 

visualiseringsupplevelse är syn, -smak, doft, ljud, taktil känsla mot huden/kroppen och 

kinestetisk känsla det vill säga muskelkänslor (Morris et al., 2005). Medan perspektiv i sin tur 

finns i två olika typer av visualiseringsperspektiv dessa är inre och yttre perspektiv. Inre 

perspektiv menas med att när idrottaren visualiserar och föreställer sig en situation utifrån sina 

egna ögon, precis så som det är i det verkliga livet. Det yttre perspektivet är då det motsatta 

och menas att idrottaren ser sig själv som i tredje person, liknande film eller som en stillbild 

(Cumming & Ste-Marie, 2001). 

 

     Visualiseringsanvändande inom styrketräning.  
Silbernagel, Short och Ross-Stewart (2007) undersökte individer från olika idrotter och deras 

användning av visualisering under styrketräning. Forskarna fann att det som styrketränande 

idrottare visualiserade mest om var hur de såg på sig själva, så kallad utseendevisualisering. 

Detta följdes upp av att individerna visualiserade om det tekniska utförande i prestationen och 

sedan om energivisualisering. De idrottare som hade bättre självförtroende i deras förmåga att 

visualisera fann visualisering som mer effektivt jämfört med dem som hade sämre 

självförtroende gällande deras visualiseringsförmåga. Vilket också liknar resultatet av att de 

idrottare som använde sig visualisering oftare fann det mer effektivt. Saker som visade sig 

påverka effekten av visualiseringen var saker som kön, ålder, motivation men framförallt 

självförtroendet som idrottarna hade i styrketräningslokalen exempelvis visade idrottare med 

högre självförtroende i styrketräningslokalen, större positiva effekter av visualiseringen 

jämfört med de idrottare som inte hade så stort självförtroende i styrketräningslokalen. Att 

styrketränande individer använder sig oftast av utseendevisualisering följt av teknik och 

energivisualisering stöds även av Munroe- Chandler, Arvin, Kim, Kimberley och Gammage 

(2004). 

 

     Negativ och positiv visualisering. 
En fråga som det fokuseras på inom studier på visualisering och styrketräning är vilken form 

av visualisering som ger bäst effekt på prestationer. I en studie undersöktes effekten av 

PETTLEP visualisering jämfört med traditionell (Wright & Smith, 2009). Resultatet visade att 

deltagarna som använde sig av PETTLEP eller en kombination av PETTLEP och fysiskt 

träning förbättrades medan de som visualiserade traditionellt samt kontrollgruppen inte visade 
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någon förbättring. Ingen skillnad fanns mellan PETTLEP och fysiskt träningsgruppen. 

Tidigare studier som undersökt effekten av traditionell visualisering på en styrkeuppgift har 

inte visat sig vara speciellt effektiv (Tenebaum, Bar- Eli, Hoffman, Jabblonovski, Sade & 

Shitrit, 1995; Wilkes & Summers, 1984). Detta kan enligt Rushall och Lippman (1998) bero 

på att innehållet i visualisering bör anpassas efter aktiviteten. Rushall och Lippman (1998) 

undersökte symbolisk och anspänningsreglerande visualisering. Symbolisk visualisering 

innebär att individen har möjlighet att kognitivt förbereda sig och planera in sitt 

rörelsemönster. Båda visualiseringsteknikerna visade sig ge sämre effekt på styrketräning. I 

en annan studie undersöktes avslappning och aggressiv visualisering där det visade sig att 

avslappningsvisualisering verkar ha negativa effekter på styrketräning, den aggressiva 

visualisering som testades i studien visade både positiva och negativa effekter beroende på 

visualiseringens påverkan på anspänningsnivån (Muphy, Woolfolk & Budney, 1988). Vidare 

visade Feltz och Landers (1983) att visualisering visat mindre effekter på styrketräning 

jämfört med kognitiva aktiviteter. Slutsatsen av dessa studier är att det är viktigt att påpeka att 

studier visat att visualisering också kan ge ingen eller till och med en negativ effekt på 

prestationen.  Dessutom så bör visualiseringen anpassas efter aktiviteten, i detta fall 

styrketräning. Visualisering bör således vara så realistisk som möjligt och inkludera detaljer 

från miljön för att det ska ge en större effekt.  

 

     Motorisk visualisering. 

För att demonstrera kraften som hjärnan har över våra muskler har flera studier undersökt om 

visualisering kan öka styrkan hos en individ utan att använda sig av fysisk träning utan bara 

visualisera kontraktioner av styrkeövningar. Inom forskning kallas detta för motorisk 

visualisering (eng: Motor imagery (MV)) vilket är en kognitiv process där individen 

visualiserar en rörelse. Under motorisk visualisering kan individen med det kinestetiska sinnet 

känna sig själv utföra rörelsen under en visualiseringsupplevelse, exempelvis när de utför 

själva rörelsen av en bicepscurl under visualiseringen utan att göra den faktiska fysiska 

rörelsen (Morris, et al., 2005). En hel del studier har gjorts på MVs påverkan på 

styrkeuppgifter. I studierna används ofta elektromyografi (eng; electromyographic (EMG)) 

som mätmetod för att mäta muskelaktiviteten i utvalda muskler som undersöks. En studie 

rapporterade att deltagarna som fick utföra styrkeövningen fysiskt ökade sin styrka med 30 % 

medan de som enbart visualiserade styrketräningsövningen ökade i styrka med 22 % (Yue & 

Cole, 1992). Genom att visualisera muskelkontraktioner och på så sätt lyckas öka i 

muskelstyrka stöds även av (Ranganathan, Siemionov, Liu, Sahgal, & Yue, 2004; Shackell & 

Standing, 2007; Sidaway & Trzaska, 2005). Ovan nämnda studier stöds dock inte av Herbert, 

Dean och Gandevia (1998) deras resultat visade att de som fick träna fysisk förbättrades mest 

medan kontrollgrupp och visualiseringsgruppen inte visade på några signifikanta skillnader.  

 

I Smith, Collins och Holmes (2003) studie undersöktes motorisk visualisering på en 

styrkeuppgift. Deltagarna som bara använde sig av visualisering och således fick de 

visualisera styrkeuppgiftens kontraktioner 2 gånger i veckan i totalt 4 veckor. Resultatet 

visade att de som utförde den faktiska fysiska rörelsen samt de som enbart visualiserade 

presterade bättre jämfört med kontroll gruppen och ökade i styrka. Deltagarna som utförde 

den faktiska fysiska rörelsen ökade ännu mer i styrka jämfört med dem som visualiserade 

kontraktionerna.  

 

Andra liknande studier har gjorts, med den skillnaden att syftet är att undersöka 

kombinationen av MV och fysisk träning. I den första studien skulle deltagarna först 

genomföra 2 set med 6 repetitioner av den faktiskt fysiska rörelsen på en arm och välja valfri 

hantel att utföra rörelsen med (Bakker, Boschker & Chung, 1996). Antingen en hantel på 4.5 
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kg eller en på 9 kg. Därefter skulle deltagarna endast visualisera rörelsen 4 set med 6 

visualiserande repetitioner på den ena armen med valfri hantel. Resultatet visade att under 

visualiseringen av att lyfta vikter så var EMG aktiviteten i den aktiverade armen större än 

aktiviteten i den passiva armen. Dessutom fanns det en signifikant skillnad i EMG aktiviteten 

mellan visualiseringsanvändandet mellan 9 kg och 4.5 kg. Mest EMG aktivitet observerades i 

den aktiva armen när deltagarna fick visualisera med 9 kg hanteln. I den andra studien av 

Lebon, Collet och Guillot (2010). Skulle deltagarna genomföra identiskt lika bänkpress och 

ben pressar. MV gruppen instruerades att visualisera och känna känslan av kontraktionen 

medan de vilade mellan seten. Både gruppen som använde sig av endast fysisk träning och 

MV gruppen ökade i styrka under träningsövningarna, i ben pressen fanns det en skillnad i att 

MV gruppen presterade bättre än kontroll gruppen. Ingen skillnad fanns i bänkpress 

momenten. Att visualisering kan vara användbart för att öka i styrka i nedre extremitet stöds 

av Zijdewind ,Toering, Bessem, Van Der Laan och Diercks, (2003).   

 
Vidare visar en annan studie inom motorisk visualisering att både yngre och äldre är kapabla 

till att generera de positiva aspekterna av motorisk visualisering det vill säga att aktivera 

musklerna utan att utföra rörelserna fysiskt (Personnier, Ballay & Papaxanthis, 2010). Dock 

fann forskarna att äldre hade sämre motorisk visualiseringsförmåga jämfört med yngre. 

En hel del forskning har gjorts på motorisk visualisering påverkan på olika styrkeuppgifter. 

Slutsatsen utifrån de studier som redovisas här är att det verkar som att hjärnan och musklerna 

aktiveras på liknande sätt när vi visualiserar en rörelse som när vi genomför den faktiska 

fysiska rörelsen. Med hjälp av att enbart visualisera kontraktioner av styrkeövningar kan en 

individ öka i styrka utan att genomföra faktiska fysiska rörelser Därför går det att argumentera 

för att motorisk visualisering kan vara positiv för idrottare. 

 

     Visualiseringens påverkan på tyngdlyftning. 

En del forskning har undersökt upp peppningsmetoders (eng; psyching-up) påverkan på 

tyngdlyftning och styrketräning. Peppa sig själv metoderna innebär att flera olika 

idrottspsykologiska tekniker bland annat visualisering använts och deltagarna har själva fått 

bestämma sig för att använda valfri mental teknik. Ett exempel är en studie gjord av Shelton 

och Mahoney (1978) där det utifrån intervjuer kunde analyseras att visualisering var den 

mentala teknik som användes minst av de mentala teknikerna bland tyngdlyftare. I en studie 

av Radcliffe, Comfort och Fawcett (2012) studerades styrketränande individer där det också 

visade sig att visualisering var den mentala teknik som användes minst när individerna själva 

fick välja valfri mental teknik. Vidare visade resultatet också att deltagarna som använde sig 

av visualisering som förberedande mental teknik inför styrkeövningarna presterade bättre på 

styrkemomenten jämfört med kontrollgruppen som inte använde sig av visualisering eller 

någon annan mental teknik över huvud taget (Shelton & Mahoney, 1978). Vilket stöds av en 

annan studie inriktat på tyngdlyftares användande av mentala tekniker med metoden att peppa 

sig själv (Tynes & McFatter, 1987) även Gould, Weinberg och Jackson (1980) visade 

liknande resultat i sin studie där deltagarna var styrketränande individer som använde mentala 

tekniker som förberedelse inför styrkeövningarna där det till och med visade sig att 

visualisering och en annan mental teknik orsakade de största förändringarna till det positiva.  

 

Orlick och Partington (1988) rapporterade att i de olympiska spelen år 1984 deltog 235 

Kanadensiska idrottare däribland tyngdlyftare.  Av dessa 235 idrottare rapporterades att 99 % 

av dem använde sig av visualisering. Studien visade även att vikten av kvalitén på 

visualisering spelar roll för visualiseringseffekten på prestationen vilket stöds av Radcliffe, 

Comfort och Fawcett (2012) som dock inte undersökte just tyngdlyftare under olympiska 

spelen utan istället styrketränande individer. Desto bättre kvalité männen hade på sin 
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visualisering ju bättre presterade de i de olympiska spelen (Orlick & Partington, 1988). Även 

kvinnor visade sig använda visualisering vilket fick en effekt av bättre mental förberedelse 

men ingen speciell effekt på prestationen kunde påvisas.  

 

     Visualisering och motion. 

En del studier har gjorts där forskarna har velat undersöka visualiserings användande hos 

motionärer som deltar i olika motionsformer där bland annat styrketräning förekommit.  

I en studie gjort av Milne, Burke, Hall, Nederhof och Gammage (2005) jämfördes 

visualiseringsanvändandet mellan yngre och äldre motionärer. Skillnaden mellan äldre och 

yngre var att yngre visade sig använda utseendevisualisering i högre utsträckning jämfört med 

äldre motionärer. Vilket stöds av Wesch Milne, Burke och Hall (2006).  Könsskillnader 

visade inte på några skillnader i visualiseringsanvändande (Milne et al., 2005; Wesch et al., 

2006). Vilket inte stöds av Gammage, Hall och Rodgers (2000) där resultatet visade att män 

använde betydligt mer teknikvisualisering jämfört med kvinnorna som i sin tur använde 

betydligt mer utseendevisualisering jämfört med männen. Milne et al. (2005) fann också att 

utseende, energi och teknikvisualisering är de visualiseringstekniker som används mest av 

motionärer. Exempel på ytterligare studier som funnit detta samband är (Hausenblas, Hall, 

Rodgers & Munroe, 1999 ; Giacobbi, Hausenblas, Fallon & Hall, 2010). Dessutom visade det 

sig att de hög frekventa motionärerna använde alla typer av visualisering mer än de låg 

frekventa motionärerna (Gammage et al., 2000). 

 

     Sammanfattning och syfte 

Sammanfattningsvis har visualisering visat sig vara en effektiv teknik för att förbättra en 

idrottares prestation (Short et al., 2002). Visualisering har kunnat kopplas till topprestationer 

då visualisering kan vara en bidragande faktor till ökat självförtroende och 

koncentrationsförmåga (Morris et al., 2005). I flera studier bland annat Silbernagel, Short och 

Ross-Stewart (2007) så har det visats att utseendevisualisering är det som generellt sett 

används mest av styrketränande individer följt av teknik och energivisualisering. I andra 

studier där forskarna har velat undersöka visualiseringsanvändandet hos motionärer som 

deltar i olika motionsformer där bland annat styrketräning förekommit, har visat att utseende, 

teknik och energivisualisering är de visualiseringstekniker som används mest av motionärer 

men ingen signifikant skillnad i visualiseringsanvändande fanns mellan teknikerna 

(Hausenblas et al., 1999; Giacobbi et al., 2010; Milne et al., 2005). Eftersom effekten av 

visualisering visat sig vara positiva samt att det har gjorts relativt få studier kring 

visualiseringsanvändandet och styrketräning vore det intressant att undersöka användandet 

hos styrketränande män.  

 

Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka frivillig och spontant 

visualiseringsanvändande hos styrketränande män utifrån faktorerna; var/när visualiseringen 

sker, vad visualiseringen innehåller, varför visualisering används, hur visualiseringen används 

och vilken upplevd effekt visualiseringen ger.  

  

 Metod  

Deltagare 

I studien deltog 10 män med en medelålder på 22.1 år (sd = 2.6) varav alla hade 4-8 års 

erfarenhet av styrketräning, detta gav ett genomsnitt på deltagarnas erfarenhetsnivå på 4.65 år 

(sd = 1.8). Deltagarna styrketränade 3-7 gånger per vecka med ett genomsnitt på 5.1 gånger 

per vecka (sd = 1.5). För deltagarna var den högst avslutade utbildningen kandidatexamen på 

högskola. I studien förekom bortfall, se procedur nedan.  
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Etik 

Etiska principer klargjordes vid första kontakten med deltagarna (via e-post) samt före själva 

intervjun. Deltagarna blev vid både tillfällen informerade om att deras deltagande var 

frivilligt, att de närsomhelst under intervjun kunde välja att inte svara på en fråga eller att dra 

sig ur studien samt att all information skulle behandlas konfidentiellt (dvs., ingen annan än 

studiens ansvariga visste vem som sagt vad). Deltagarna godkände sin medverkan i studien 

genom att skriva på ett informerat samtyckspapper (se Bilaga 1) som inkluderade ovan 

nämnda etiska principer.  

 

Instrument 

      Intervjuguide. 

Individuella profilen för visualiserings upplevelser (eng; Individual profile of imagery 

experiences (IPIES)) (Weibull, 2008) är ett mätinstrument som är kombinerat för kvantitativa 

och kvalitativa undersökningar. Det kan användas som intervjuunderlag inriktat främst mot 

idrottare för att undersöka deras visualiseringsupplevelser och visualiseringsförmåga. IPIES 

bygger på the individual profile of imagey experience in Tennis (IPIET; Weibull, 2005) samt 

de fyra V:ena (Monroe et al., 2000) och modell för visualiserings tränings program (Morris et 

al., 2005). IPIES består av 4 komponenter där del 1 behandlar bakgrundsfrågor, del 2 

behandlar idrottarens förståelse för begreppet visualisering, del 3 undersöker idrottarens 

visualiseringsupplevelser. Del 4 behandlar idrottarens visualiseringsförmåga och upplevda 

behov av att utveckla sina föreställningsupplevelser. 

 

I följande studie har IPIES modifierats genom att den första delen innehåller två frågor 

inriktat på styrketräning. Dessa frågor löd ”hur många gånger tränar du i veckan för tillfället?” 

och ”hur länge har du styrketränat?”. Andra delen är också modifierad i denna studie. Del 2 

har modifierats så att den har blivit en informationsdel om visualisering, där intervjuledaren 

informerar om visualisering för att deltagaren ska få bättre förståelse kring visualisering. Del 

3 är modifierad på så vis att rutnätet är omvandlat till intervjufrågor. De olika frågorna 

behandlar teman: sammanhang (var och när), innehåll det vill säga vad individen visualiserar 

(t.ex. teknik för en bicepscurl), syftet det vill säga varför individen visualiserar (t.ex. för att 

öka självförtroende), hur visualiseringen används (t.ex. sinnen och perspektiv) och vilken 

upplevd effekt deltagaren tycker att visualiseringen har gett.  

 

Den intervjuguide som används i följande studie (se Bilaga 2) ser ut på följande vis. Del 1 

innehåller bakgrundsfrågor kring ålder, kön, högst avslutad utbildning, hur många gånger de 

tränar i veckan och hur länge de har tränat. Del 2 är en informationsdel där intervjuledaren 

informerar om viktiga begrepp och information i allmänhet om visualisering (se Bilaga 2 för 

mer ingående information). Del 3 behandlar först frivillig visualisering. Intervjuledaren frågar 

deltagaren om områdena när, vad, varför, hur och vilken effekt som den frivilliga 

visualiseringen ger. Samma struktur följer sedan kring den spontana visualiseringen. Intervjun 

avslutas med att fråga om deltagaren har något att fråga eller tillägga.  

  

Procedur 

Förfrågan skickades ut till 15 styrketränande män som hittades genom lättillgänglighet då en 

av författarna hade bekantskap med de styrketränande männen sen innan. Kontakt med de 

styrketränande männen togs via telefon och e-post. I utskicket förklarades syftet med studien 

så deltagarna hade det klart för sig innan de svarade. I e-posten och samtalen tillfrågades 

deltagarna om de för nuvarande använde någon form av visualisering. Hos de som blev 

kontaktade var det 5 stycken bortfall av den anledningen att de inte använder sig av 

visualisering. 10 stycken deltagare tackade ja till att vara med i studien och genom e-post och 
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telefon bestämdes en plats där de enskilda intervjuerna skulle ske och denna plats var avskild 

från distraktioner. Alla intervjuerna skedde i ett grupprum som var förbokat så att inga 

distraktioner skulle ske. Grupprummen var på ett bibliotek som var lugnt och stilla. Här satt 

intervjuaren snett mittemot deltagaren. Endast en intervjuare fanns på plats då intervjuerna 

genomfördes.  Alla enskilda intervjuer inleddes med att deltagarna fick läsa och fylla i ett 

samtyckspapper (se Bilaga 1) som förklarade studiens syfte och etiken klargjordes. När 

samtyckspapperet var ifylld inleddes intervjun. Samtliga intervjuer spelades in och varje 

intervju tog mellan 30-50 minuter att genomföra.  

 

Analys 

En innehållsanalys (Hassmén & Hassmén, 2008) genomfördes där samtliga intervjuer 

transkriberades ordagrant. Transkriberingarna lästes igenom flera gånger och meningsenheter, 

så kallad rådata, relevant till studiens frågeställning extraherades. Rådatan kategoriserades där 

olika mönster och teman genom triangulering mellan studiens två författare framträdde som 

summerades i tabeller med underordnande- och överordnande teman utifrån studiens 

frågeställning.  

 

Resultat 

Resultattabeller visas i Bilaga 3.  Antalet siffror i tabellerna refererar till hur många deltagare 

som har uttryckt samma åsikt. Därför kan ett underordnat tema ha sammanlagt mer än 10, 

detta för att en person kan ha använt sig av fler än en teknik eller sinnen och så vidare. Det 

kommer förekomma citat för att stärka de kategorier som presenteras nedan. De olika 

sammanhangen för frivillig visualisering och spontan visualisering kommer vara innan 

träning, efter träning och under träning. I dessa sammanhang behandlas frågorna när/var, vad, 

varför, hur och upplevd effekt. Nedan kommer även benämningen modellperspektiv finnas. 

Modellperspektiv menar författarna innebär att den styrketränande mannen ser en annan 

individ som utför övningen rätt och inte sig själv i sin visualisering, modellperspektiv belyses 

av ett citat från en styrketränande man ” Ser andra utifrån videos” (Tabell 4 i Bilaga 3).  

 

Frivillig visualisering innan träning.  

 

     Var/när visualiseringen skedde. 

I frågan kring var/när visualiseringen skedde innan träning verkade visualiseringsanvändandet 

skilja sig i två olika sammanhang (se Tabell 1 i Bilaga 3). Dessa var i hemmet och på väg till 

träning. I hemmet var det ställe där flest styrketränande män använde visualiseringen. De 

olika tillfällena i hemmet då visualiseringen användes var; ”Intensivt en timme innan” och 

”Lite löst hela dagen”. Majoriteten visualiserade intensivt en timme innan träningen och detta 

oftast med hjälp av ett filmklipp för att underlätta visualiseringen. En deltagare belyser detta 

tema på följande vis ” Jag tittar på filmklipp medan jag byter om ca 15-60 min innan 

träningen”. Vissa satte sig även ned och gick igenom hela passet i huvudet mer intensivt, detta 

belyses av följande citat: ” Jag går igenom träningen mer intensivt ”. Det andra temat ”Lite 

löst hela dagen” betyder att de inte fokuserar intensivt en hel dag utan det refererar mer till att 

när saker/aktiviteter händer under dagen som de styrketränande männen associerar till träning 

så väljer den att visualisera hur det gynnar honom. Detta belyses av följande citat: ” Vid 

måltid tänker jag detta är bra att äta för ikväll ska jag träna”. 

 

Inte lika många visualiserade på väg till träningen men de som gjorde det, gjorde det till 

musik. Varför de använde musik beskrivs under rubriken ”varför” (se Tabell 1 i Bilaga 3).  

 

     Vad visualiseringen innehöll. 
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Resultatet kring vad visualiseringen innehöll innan träningen visade att det användes två olika 

visualiseringstekniker som ofta integrerades (se Tabell 2 i Bilaga 3). Dessa tekniker var 

motivationstekniker och kognitionstekniker. Den motiverande strategin verkade vara en 

väldigt populär strategi att använda sig av innan träningen. Hur de styrketränande männen 

gick till väga i sin motiverande visualisering delades in i underordnande teman. Dessa 

underordnande teman blev: ”motiverande filmklipp”, ”lyckas” och ”Tagga till musik”. 

Motiverande filmklipp användes för att få mer kraft i visualiseringen och för att få en bättre 

visualisering som ger mer motivation än vad den annars skulle ha gjort om filmklipp inte 

inkluderades. Att motivera med filmklipp demonstreras av följande citat: ”Jag tittar på 

filmklipp för att bli mer motiverad”. En annan strategi som användes för att främja 

motivationen är att de ser sig själva lyckas i det kommande träningspasset. Att lyckas 

användes för att komma in i positiva tankar om att detta kommer att gå bra och på så vis 

främja motivationen till att gå till träningspasset. Strategin att lyckas belyses följande från 

intervjun: ”Jag ser att det här kommer att gå bra”. Att tagga till musik är en metod som 

användes för att komma i rätt emotionellt känsloläge för att på så vis få mer motivation till att 

gå till gymmet och träna.  

 

Efter analys delades det kognitiva temat in i två underordnande teman: ”Specifik teknik” och 

”Strategi över träningspasset”. Deltagare som använde sig av specifik teknik visualiserade 

ofta en isolerad och enskild rörelse. Deltagarna som använde strategi över träningspasset 

visualiserade träningen i helhet. Deltagarnas upplevelse av skillnaden mellan specifik teknik 

och strategi över träningspasset demonstreras genom ett citat från varje teknik. Först kommer 

den specifika tekniken redogöras med ett citat och strategi över passet sedan, ” Tänker teknik 

och hur det kommer kännas” och ”Går igenom övningarna”. Det ska poängteras att dessa två 

tekniker kombinerades ofta av deltagarna (se Tabell 2 i Bilaga 3).  

 

     Varför visualisering användes. 

Det verkade finnas flera olika anledningar till varför visualisering användes innan träning (se 

Tabell 3 i Bilaga 3). Dessa anledningar var följande; Ökad motivation, vana och mental 

förberedelse. Majoriteten av deltagarna uttrycker att de ville öka motivationen genom att 

infinna sig i rätt emotionellt läge. Två deltagare säger att det är en vana och att de alltid har 

gjort det men inte egentligen reflekterat om varför de just har valt visualisering. Till sist är det 

två deltagare som ser visualisering som en del av deras mentala förberedelse för att kunna 

prestera så bra som möjligt.  

 

     Hur visualisering användes. 

Hur visualiseringen användes delades upp i två kategorier; sinnen och perspektiv. Sinnen tar 

upp vilka av våra sju sinnen som deltagarna inkluderade i deras visualisering. Efter analyser 

framkom det att fyra sinnen används innan träning. Vissa används mer än andra. De sinnen 

som används visade sig vara synen, det kinestetiska, hörseln och lukt. Dessa sinnen blir även 

de fyra underordnande teman. Det kinestetiska sinnet involveras då deltagarna känner när de 

tar tag i vikter eller känner hur fötterna pressas mot golvet vid olika lyft. Hörseln inkluderades 

då skivstänger och vikter slås mot marken, musik eller ljud som de styrketränande männen 

själva gör. Lukt involverades av en deltagare då han tyckte att gym kan ha olika lukter (se 

Tabell 4 i Bilaga 3). 

 

Det perspektiv som användes av flest deltagare var det inre perspektivet. Följt av modell 

perspektivet och det yttre perspektivet som båda användes av två deltagare, det yttre 

perspektivets användande demonstreras av följande citat: ”Lättare att föreställa rätt teknik 

med yttre perspektiv” (se Tabell 4 i Bilaga 3).  
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     Vilken upplevd effekt visualisering gav.  
Effekterna som uppgavs av deltagarna av visualiseringen innan träning var följande. Ökad 

motivation, mer fokus på uppgiften, mer taggad, ökat självförtroende, bra förberedelse och 

mer explosiv. Ökad motivation upplyser en deltagare på följande vis: ” Jag kommer upp mer i 

varv och blir mer motiverad”. Mer fokuserad på uppgiften belyser en deltagare följande:” Det 

är lättare att ignorera yttre störningsmoment och man får mer fokus på det som ska göras” och 

ökat självförtroende förklaras enligt följande: ”Känner sig nästan oövervinnerlig” (se Tabell 5 

i Bilaga 3). 

 

Frivillig visualisering under träning 

 

     Var/när visualiseringen skedde. 

Resultaten visade att när visualiseringen skedde var det under tre olika situationer under 

träning. Dessa tre situationer var; före övning, under övning och efter övning (se Tabell 6 i 

Bilaga 3). Innan övning demonstreras av följande citat: ” Då är det innan man ska göra ett 

lyft”. Under övning demonstreras följande: ” Visualiserar muskelkontraktioner” och efter 

övning sa en deltagare: ” Använder korrigering”.  

 

     Vad visualiseringen innehöll. 
Sammanställning av vad visualiseringen innehöll visade att innehållet i deltagarnas 

visualisering var olika beroende på vilket skede i träningen som de styrketränande männen 

befann sig i. Samma indelning verkar ha en viktig roll i vad som visualiseras, precis som ovan 

nämligen före, under och efter övning. Därav delades de överordnande teman in i: ”Före 

övning”, ”Under övning” och ”Efter övning” (se Tabell 7 i Bilaga 3).  

  

Temat före övning innebär den tidsperioden från att deltagaren kommer in på gymmet fram 

till att övningen sätts igång. Där emellan sker det en visualisering som delas upp i tre olika 

underordnande teman. Dessa teman är ”Lyckas”, ”Teknik” och ”Motivation” (se Tabell 7 i 

Bilaga 3). Populära visualiseringsstrategier innan övning är att de styrketränande männen ser 

sig själv lyckas med övningen som de ska utföra. Ofta sker det en integrering här mellan 

tekniken att lyckas och att visualisera sin teknik. Många deltagare belyste även följande:” 

Lyfter tungt, fokuserar på att lyckas” och ”Beror på övning, de övningar där det inte är så 

mycket vikter då är det mer teknikvisualisering”. Styrketränande männen verkar även 

fokusera på att öka motivationen innan en övning och det belyses följande ur intervjun: ” 

Komma i rätt känsloläge”. 

 

Visualisering verkade också ske under övningen men inte alls i lika stor utsträckning som den 

gjorde innan övningen. Under övningen ändrades fokus på visualiseringen och inriktades mer 

på att få en muskelkontakt, detta belyses följande: ” Fokus på muskeln exempelvis klämma 

ihop skulderbladen”. En deltagare belyste dock att fokuseringen även låg på tekniken (se 

Tabell 7 i Bilaga 3).  

 

Efter övningen ändrades fokusen i visualiseringen igen och var då inriktat mer på att korrigera 

tekniken till nästa övning. Dock ska det poängteras att jämför man med visualiseringen innan 

övningen så är det mycket mindre styrketränande män som visualiserar efter övningen (se 

Tabell 7 i Bilaga 3).  

 

     Varför visualisering användes. 
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Varför visualisering innan övning användes resulterade i följande underordnande teman: ”Öka 

motivationen”, ”Bättre teknik”, ”Vara mer förberedd” och ”Infinna rätt arousal”. Temat 

teknik innefattar att de styrketränande männen mentalt går igenom och finslipar den teknik 

som ska användas i den kommande övningen. När ett nytt set i övningen startar kan 

visualiseringen hjälpa att korrigera den förra tekniken och ha en bättre teknik till nästa set. En 

deltagare summerar syftet med att visualisera teknik innan övning på följande vis: ”För att 

kunna göra en likvärdig prestation ”. Lika många deltagare vill öka sin motivation innan setet 

börjar med hjälp av visualisering. Två deltagare uttrycker att de vill vara väl förberedda och 

en deltagare ville infinna rätt arousal, det vill säga att de styrketränande männen ska ha rätt 

spänning och rätt muskler ska aktiveras. På så vis blir prestationen så bra som möjligt (se 

Tabell 8 i Bilaga 3).  

 

Det var inte lika attraktivt att visualisera under övningen (se Tabell 8 i Bilaga 3). Det verkar 

alltid finnas undantag och det finns det även här. De som dock visualiserade gjorde detta med 

syftet att ”Känna muskeln”, ”Få mer energi” och ”Öka motivationen. 

 

Efter övningen låg fokus på att rätta till det som var mindre bra i föregående övning och 

infinna och skapa energi och motivation till den kommande övningen. En deltagare uttryckte 

även att den ville öka fokuseringen till nästa övning och en annan deltagare ville bli mer 

taggad till nästa övning. (se Tabell 8 i Bilaga 3).  

 

     Hur visualisering användes. 

Analys av kategorin hur under träning visade att det visuella sinnet användes i störst 

utsträckning följt av hörseln och det kinestetiska som användes av fem personer vardera. 

Användningen av det kinestetiska sinnet uttryckte en deltagare följande: ”Använde mig av 

känseln för att känna igen muskeltröttheten”. Luktsinnet och smaken användes inte av 

deltagarna i lika stor utsträckning som de innan nämnda (se Tabell 9 i Bilaga 3).  

 

Det perspektivet som användes mest var det inre perspektivet genom att de styrketränande 

individerna såg sig själva mer som första person. Det inre perspektivet följdes av det yttre och 

minst användes det kombinerade perspektivet.  

 

     Vilken upplevd effekt visualiseringen gav. 
Den upplevda effekten hos deltagarna under träning var följande, ökad motivation, bättre 

fokus, bättre teknik, mer medvetenhet kring sin kropp och övningar och ökad muskelkontakt. 

(se Tabell 10 i Bilaga 3). De styrketränande männen uttryckte att de fick en bättre teknik på 

följande vis: ”Gör inga teknikmissar”.   

 

Frivillig visualisering efter träning 

 

     Var/när visualiseringen skedde. 

Sammanställning av resultatet kring var/när visade att det fanns tre olika kontexter som 

deltagarna använde visualisering efter träningen (se Tabell 11 i Bilaga 3). Dessa kontexter 

var: ”Direkt efter träning”, ”Hemma” eller ”Flera dagar efter träningen”. När 

visualiseringsanvändandet skedde direkt efter träning så skedde den på gymmet eller på väg 

hem direkt efter träningen. Om deltagarna visualiserade på gymmet visade det sig ske i 

gymmens samlingsrum, vid en spegel. I samlingsrummet brukade visualiseringen ske i 

samband med att deltagarens träningsdagbok skrevs detta belyses av följande citat:” Direkt 

efter, sitter och kollar igenom träningsdagboken”. Vissa deltagare visualiserade även framför 
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spegeln på gymmet, visualiseringen innehöll då att de hade blivit större under träningspasset. 

Slutligen förekom även visualisering på vägen hem från gymmet.  

 

I hemma skedde deltagarnas visualisering i duschen eller när de kollar på en film på sig själva 

som de spelade in under passet (se Tabell 11 i Bilaga 3).  

   

Flera dagar efter träningen var inte så många som fortfarande visualiserade den föregående 

träningen men den som gjorde det visualiserade innan nästkommande träningspass. Personen 

poängterar dock att denna visualisering endast sker om det föregående passet gick dåligt, 

vilket belyses av följande citat:” Om jag inte har gjort så bra, så kan det ske innan nästa 

träningspass” (se Tabell 11 i Bilaga 3). 

  

     Vad visualisering innehöll. 
Kategorin vad behandlar innehållet i visualiseringen efter träning (se Tabell 12 i Bilaga 3). 

Efter analys av resultat verkar det som innehållet i visualiseringen har ändrat fokus gentemot 

vad det innehöll före och under träning. Efter träning verkar visualiseringens dominerande 

innehåll vara kognitivt medan en liten del handlar om att öka motivationen. Därav har de 

överordnande teman blivit ”Kognitivt tänkande” och ”Motivation”, dessa beskrivs närmare 

nedan.  

  

Efter träning verkar det dominerande innehållet i den kognitiva visualiseringen vara analys 

och korrigerande visualisering. Dessa uppkommer i form av visualisering av korrigering av 

teknik och om en film har spelats in under passet gås denna igenom och en analys sker om 

vad som var bra och vad som var mindre bra (se Tabell 12 i Bilaga 3). 

 

Efter träningen verkar kategorin motivationen vara inriktad på att skaffa motivation till 

kommande träningspass. Denna motivation skapas genom att deltagaren visualiserar sig själv 

att lyckas, att de kollar på sig själva efter träningen i spegeln och visualiserar att de blivit 

större och att träningen har gett resultat, då skapas en stark motivation till att fortsätta. En 

deltagare uttrycker det på följande sätt: ” Visualiserar att jag blivit större, än innan passet”. 

Motivation verkar också främjas genom att vissa blir glada av att se sig själva men även att 

deltagarna fokuserar på att mål har blivit uppnådda efter passet (se Tabell 12 i Bilaga 3).  

 

     Varför visualisering användes.  

Efter analys av kategorin varför uppkom olika syften med visualiseringen efter träning. Efter 

träning var det dominerande syftet av kognitiv form genom analys av passet. Det fanns 

fortfarande en liten del av att främja motivation till nästa träningspass detta demonstreras av 

följande citat: ” Se att man nått närmare sina mål” och ” Blir glad av att se mig själv träna ”(se 

Tabell 13 i Bilaga 3).  

 

Den kognitiva delen innehöll mestadels analys av passet och tekniken som användes i det 

föregående passet. Detta gjordes genom att gå igenom de övningarna där tekniken inte kändes 

ultimat och sedan innehöll visualiseringen en korrigering där den rätta tekniken 

visualiserades. En analys av passets upplägg verkade också ske enligt deltagarna, ifall 

upplägget var bra eller om det kan göras om, detta belyser en deltagare följande:” För att göra 

en utvärdering av passet”. Den motiverande delen verkade ske efter en kognitiv visualisering 

har skett (se Tabell 13 i Bilaga 3).  

 

     Hur visualisering användes. 
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Hur visualiseringen användes var att det inre perspektiv, yttre perspektiv och kombination av 

yttre och inre perspektivet var de perspektiv som deltagarna använde under träning. Det inre 

perspektivet användes av minoriteten och demonstreras av en deltagare på följande sätt: ”Det 

inre, aldrig yttre”. Det perspektiv som användes näst mest av deltagarna var det yttre 

perspektivet och flest deltagare använde kombinerat perspektiv efter träning. Användandet av 

det kombinerande perspektivet demonstreras av en deltagare: ”Både inre och yttre, yttre för en 

helhetsbild och inre för att se vad som gick fel” (se Tabell 14 i Bilaga 3).  

 

De sinnen som användes efter träning var det visuella sinnet, hörseln och kinestetiska. 

Återigen används det visuella av flest medan hörseln endast användes av två deltagare och det 

kinestetiska används enbart av en deltagare efter träning (se Tabell 14 i Bilaga 3). 

 

     Vilken upplevd effekt visualiseringen gav. 
Flera av deltagarna uttryckte att de upplevde positiva effekter. Resultatet visade att det var 

lika många deltagare som upplevde kognitiva effekter som motivationseffekter. De kognitiva 

effekterna var; analys av passet underlättas och tekniker blir bättre. De motiverande effekterna 

var; en ökad motivation till nästa träningspass. Ökad motivation till nästa träningspass 

demonstreras genom följande citat: ”Kan bli mer motiverad att klara av det nästa gång”. En 

deltagare upplevde även emotionen glädje och det demonstrerades på följande sätt: ” Blir 

glad” (se Tabell 15 i Bilaga 3). 

 

Spontan visualisering innan träning.  

 

     Var/När visualisering skedde. 

Kategorin var/när visade att innan träning verkar spontan visualisering uppkomma under 

samma sammanhang som frivillig visualisering (se Tabell 16 i Bilaga 3). Noterbart när den 

spontana visualiseringen skedde var att den aldrig verkade uppkomma som en isolerad 

händelse, utan uppkom alltid som en följd av något som deltagaren gör. Citat som belyser 

detta fenomen är följande: ”Korta flashar på de övningar jag skriver om i träningsdagboken”, 

”När jag kollar på filmsnutt dyker bilder upp som inte var meningen” samt” Dyker upp bilder 

när jag lyssnar på musik”. På väg till träningen uppkom spontan visualisering när musik 

spelades och en deltagare trodde även att den uppkom på grund av hans mentala läge, det 

mentala läget demonstreras följande: ” Jag är mentalt inställd på att träna då kommer 

träningsflashar automatiskt”.  

 

     Vad visualiseringen innehöll.  

Analys av kategorin vad visade att innan träningen innehöll den spontana visualiseringen 

upplägget på träningen och tekniken som skulle användas under träningen men kunde även 

innehålla motivationshöjande delar. De motivationshöjande delarna som visualiseras beskrivs 

i följande citat: ”Visualiserar att jag gör det lika bra som han på videon” och ”ser filmklipp 

och ser sig själv uppnå framtida mål” (se Tabell 17 i Bilaga 3). 

 

     Varför visualiseringen uppkom.  

Deltagarna trodde att den största anledningen till varför visualisering uppkom innan träning 

var deltagarens inställning. Deltagarens inställning demonstreras av följande citat: ” Det är väl 

för att man vill lyckas antar jag”. En deltagare vet inte varför den spontana visualiseringen 

uppstod medan en deltagare tror att den uppstår på grund av att den triggas igång av musik 

och slutligen tror en deltagare att den uppkom för att deltagaren hade förberett sig (se Tabell 

18 i Bilaga 3).  
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     Hur visualiseringen skedde.  

Hur visualiseringen innan träning användes kom det fram att de sinnen som användes mest 

var synen följt av hörseln och det kinestetiska sinnet som användes av två personer vardera, 

användning av det kinestetiska sinnet demonstreras följande ”Kanske känseln, i så fall när jag 

tar hanteln eller stången” och en person använde smaken. Det perspektiv som användes mest 

var det yttre perspektivet medan en person använde det kombinerade perspektivet. (se Tabell 

19 i Bilaga 3). 

 

     Vilken upplevd effekt visualiseringen gav.  

Den upplevda effekten innan träning upplevdes av den spontana visualiseringen var en bra 

bekräftelse på att fokusen är bra, motivationen ökade, en bekräftelse på att planeringen är bra, 

gav inte någon effekt och frambringar emotionen känsla. (se Tabell 20 i Bilaga 3).  

Spontan visualisering under träning. 

     Var/när visualisering skedde. 

Var/när den spontana visualiseringen uppkom innan träning var; innan övning, under övning, 

efter övning och i slutet av träningen. Innan-, under- och efter övning demonstreras av 

följande citat: ” Innan, under hade vart lite svårt”, ” Under lyftet” och ”Direkt när jag lägger 

ned vikten (se Tabell 21 i Bilaga 3). 

 

     Vad visualiseringen innehöll. 

Vad den spontana visualiseringen innehöll under träning var mer taggande och 

motivationshöjande inslag. Dessa motivationsinslag har hamnat under ett underordnat tema 

som författarna valt att kalla för inställning. Om deltagaren hade positiv inställning innehöll 

den spontana visualiseringen inslag av att ge det lilla extra och att fortsätta kämpa. Om 

deltagaren däremot hade negativ inställning innehöll den spontana visualiseringen delar som 

att vikten känns tung och att han skulle misslyckas (se Tabell 22 i Bilaga 3). 

 

     Varför visualiseringen uppkom. 

Analys av kategorin varför visade att den spontana visualiseringen under träningen var det 

flest deltagare som inte visste varför den spontana visualiseringen uppkom. En deltagare 

trodde att det berodde på att man har förberett sig, en deltagare trodde att det berodde på 

inställning och slutligen trodde även en deltagare att det berodde på den fysiska känslan som 

uppkommer när man tränar till exempel att muskeln värker. Den fysiska känslan som 

anledning till den spontana visualiseringen belyses följande: ”Man känner vart det har tagit 

och då kommer bilden upp” (se Tabell 23 i Bilaga 3). 

 

     Hur visualiseringen skedde.  

Resultatet visade att hur visualiseringen användes under träning var att perspektiv och sinnen 

involverades. Flest personer som involverade det kinestetiska sinnet, vilket belyses följande: 

”Om jag kör jävligt tung benpress”.  Synen användes även i den spontana visualiseringen 

medan en person involverade hörseln. Inte många perspektiv kunde återkallas hos deltagarna 

men en person kunde återkalla att det inre perspektivet och en person kunde minnas att det 

kombinerade perspektivet (se Tabell 24 i Bilaga 3). 

 

     Vilken upplevd effekt visualiseringen gav.  

Under träning upplevde två deltagare att effekten var positiv medan en tyckte att det kunde bli 

en negativ effekt. Den spontana visualiseringen upplevdes även hjälpa till med korrigering av 

teknik och med hjälp av inställning så hjälpte den spontana visualiseringen vissa deltagare att 
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ge det lilla extra i slutet av passet, att ge det lilla extra demonstreras följande: ”Väldigt 

positivt för man orkar ge det lilla extra på slutet (se Tabell 25 i Bilaga 3).  

 

Spontan visualisering efter träning. 

     Var/när visualiseringen skedde.  

I frågan kring var/när den spontana visualiseringen skedde efter träning, så visade det sig att 

den skedde direkt efter passet och då var det någonstans på gymmet men den spontana 

visualiseringen kunde även uppkomma när som helst efter träningen. När som helst efter 

träningen kunde vara om det gick bra på passet, detta förklarade en deltagare följande: 

”Kommer upp spontana bilder om att man presterar på högre nivå”. Det kunde även komma 

upp spontana bilder om deltagaren tänkte på det föregående passet (se Tabell 26 i Bilaga 3).  

 

     Vad visualiseringen innehöll.  

Efter träning påverkades vad den spontana visualiseringen innehöll av vad som hände på det 

föregående passet. Om det har gått bra på passet kommer det positiva bilder och 

motivationshöjande delar i form av flow över en längre tid och se någon annan träna och få 

inspiration, medan om det har gått katastrofalt dåligt kommer det uppkomma mer negativa 

bilder. Detta påstående stärks av de två kommande citaten:” När jag har gjort någon dålig 

prestation kan den komma upp” samt ” När det har gått bra en tid kan det komma upp positiva 

bilder”. En deltagare poängterar även att om någon frågar om hur passet gick så kunde han 

känna muskeln fysiskt (se Tabell 27 i Bilaga 3).  

 

     Varför visualiseringen uppkom.   

Analys av kategorin varför den spontana visualiseringen uppkom efter träning visade att efter 

träning ansåg flest deltagare att den spontana visualiseringen uppkom på grund av en stark 

inställning, en stark inställning belyses av följande citat: ” Om han klarar det kan ja också 

klara det”. En deltagare tror att den spontana visualiseringen berodde på att han har en stark 

och bra målsättning medan en annan deltagare trodde att uppkomsten av spontan visualisering 

berodde på yttre faktorer såsom omgivningen (se Tabell 28 i Bilaga 3).  

 

     Hur visualiseringen skedde. 

Analys av hur deltagarnas spontana visualisering visade att sinnen och perspektiv användes. 

Efter träning uppkom två sinnen i den spontana visualiseringen och dessa var synen och det 

kinestetiska sinnet. Användning av det kinestetiska sinnet belyste en deltagare följande: 

”Känner efter så man vet hur det ska kännas, till nästa gång i muskeln”. Två personer kom 

ihåg att den spontana visualiseringen innehöll det yttre perspektivet medan en deltagare 

använde det inre perspektivet (se Tabell 29 i Bilaga 3).  

 

     Vilken upplevd effekt visualiseringen gav. 

Efter träning upplevdes den spontana visualiseringen av de flesta att det inte gav någon effekt 

alls, den neutrala effekten demonstreras av följande citat: ”Har ingen effekt, tänker inte på det 

så mycket”, dock fanns det en deltagare som upplevde att den spontana visualiseringen gav en 

ökad drivkraft genom en ökad motivation (se Tabell 30 i Bilaga 3).  

Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka frivillig och spontant visualiseringsanvändande hos 

styrketränande män utifrån faktorerna; var/när visualiseringen sker, vad visualiseringen 

innehåller, varför visualisering används, hur visualiseringen används och vilken upplevd 

effekt visualiseringen ger. 
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Frivillig visualisering 
Morris et al. (2005) menar att visualisering kan upplevas i flera olika sammanhang såsom 

före, under och efter träning och/eller tävling vilket stöds av Munroe et al. (2000). Den 

aktuella studien stödjer de tidigare forskningsresultaten att visualisering kan upplevas i olika 

sammanhang såsom före under och efter träning, eftersom studien inriktade sig på 

styrketränande män kunde inte tävlingssammanhang undersökas. Tidigare forskning pekar 

dock på att generellt sett används visualisering mestadels innan tävling (Munroe et al., 2000; 

Hall, Rodgers, Barr, 1990; Barr, & Hall, 1992; Salmon, Hall, Haslam, 1994). Denna studie 

visade att styrketränande män tenderar till att visualisera mer innan träning jämfört med under 

och efter träning. Eftersom studien undersökt styrketränande män så tävlar dem inte men 

samband kan ändå dras.  

 

Det som främst förekom i visualiseringsinnehållet för de styrketränande män var 

motivationsvisualisering vilket innebär att motivera sig själv inför träningen, hitta rätt känsla 

och att lyckas med träningspasset. Kognitiv visualisering förekom även det ofta för deltagarna 

vilken oftast var att gå igenom övningarnas teknik i den kommande träningen. Denna studie 

visar på motsatsen till tidigare forskning där det visat sig att utseendevisualisering är det som 

använts mest följt av teknik och energivisualisering (Silbernagel et al., 2007; Munroe- 

Chandler et al., 2004). Detta kan tänkbart bero på att inom denna studie uppfattades 

deltagarna som väldigt prestationsinriktade och fokuserade därmed mest inriktade på att 

motivationsvisualisera följt av att teknik visualisera. En annan anledning kan vara att studiens 

deltagare bara var män och att resultatet eventuellt kunde blivit annorlunda om kvinnor 

inkluderas eftersom en studie av Gammage et al. (2000) visade att kvinnor använde 

utseendevisualisering i högre utsträckning än män. 

   

Syftet som de styrketränande männen hade med sin visualisering varierade och var 

individuella. Den aktuella studien visade även att syftet med visualiseringen var olika 

beroende på sammanhanget. Det vill säga, deltagarna hade inte samma syfte att visualisera 

innan träning som de hade med visualiseringen efter träning. Att syftet oftast är varierande 

mellan individer stöds även av Gregg, Hall och Nederhof (2005). De vanligaste 

förekommande anledningarna som fanns i denna studie var, för att öka motivationen, hitta rätt 

känsla, mental förberedelse, teknik, analys och utvärdering. Ett av de vanligare syftena innan 

träning var att de styrketränande männen försökte komma in i rätt emotionell känsla och på så 

sätt skapa motivation till att träna. För en del av de styrketränande männen var det väldigt 

viktigt att komma in i den rätta känslan, men vad som exakt menas med den rätta känslan 

verkade vara individuellt. Att individer försöker hitta rätt känsla med hjälp av visualisering 

stöds av Dahl och Nilsson (2008).  

 

De styrketränande männen i studien rapporterade att de mestadels använde syn och det 

kinestetiska sinnena. Vilket stöds av tidigare forskning (Féry & Morizot, 2000; Callow & 

Waters, 2000: Salmon., 1994; Munroe et al., 2000). Dock fanns ett undantag i den aktuella 

studien, hörseln användes av 5 styrketränande män före träningen men inte alls lika mycket 

under eller efter träningen. Författarna spekulerar att de styrketränande männen inkluderar 

hörseln i visualiseringen innan träning på grund av att det blir då lättare att komma in i rätt 

emotionella känsloläge och visualiseringen blir mer realistisk då det förekommer mycket ljud 

i gym miljön. Vidare visade studien att det kinestetiska sinnet användes oberoende i båda 

visualiseringsperspektiven vilket även tidigare studier visat att det kan göra (Cumming & Ste-

Marie, 2001). Perspektiven ändrades lite beroende på om visualiseringen skedde före, under 

eller efter träningen. Vissa styrketränande män hade lite svårt att avgöra dels vilka sinnen som 
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de använde i visualiseringen men även vilka sinnen som fanns. Det gjorde att författarna vid 

ett flertal gånger fick informera återigen vad de specifika sinnena innebar, denna information 

kan i sin tur ha påverkat de styrketränande männens selektion av vilka sinnen som användes. 

 

Majoriteten av de styrketränande männen upplevde visualiseringen som positiv. Innan träning 

var de upplevda effekterna ökad motivation, fokusering och känsla av att bli taggad inför 

träningen vilket innebär att de styrketränande männen fick mer motivation. Under träning 

rapporterades ökad motivation som effekt innan övningar, under övning återkom en effekt av 

ökad motivation och medvetenhet kring tekniken men 1 deltagare kände även en ökad fysisk 

muskelkontakt. Efter träning visade inte på några speciella effekter då deltagarna fokuserade 

på att analysera och utvärdera träningspasset och då oftast med fokus på teknikkorrigering. 

Resultaten av effekten i denna studie kan kopplas till Wright och Smith (2009) där deltagarna 

också upplevde visualiseringen som positiv i styrketräningssammanhang.  

 

Spontan visualisering 
Inom studier på visualisering så har relativt få studier undersökt spontan visualisering. Dock 

har denna studie visat att en del deltagare använder sig utav det och upplevde den oftast som 

positiv eller som ingen effekt alls, det var sällan den upplevdes negativ.  

  

Innan träningen uppstod spontan visualisering mestadels i hemmet och påväg till träningen. 

Anmärkningsvärt är att spontan visualisering inte verkade uppkomma om de styrketränande 

männen gör en neutral aktivitet som t.ex. diskning, utan det verkar alltid vara en trigger som 

hör till träningen som aktiverar den spontana visualiseringen. Denna trigger var i den aktuella 

studien, musik, filmklipp eller skriva i träningsdagboken. Under träningen fördelades den 

spontana visualiseringen jämnt före, under och efter övning men det var inte många som 

upplevde den före, under eller efter övning. Det var inte heller många som upplevde spontan 

visualisering efter träningen, dock när det upplevdes så var det direkt efter träningen eller lite 

då och då under kvällens gång. Enligt Weibull (2005) så är det vanligare att idrottare upplever 

den frivilliga visualiseringen jämfört med den spontana vilket även stämmer in för denna 

studie. Vidare menar Weibull (2005) att en del idrottare inte alls upplever spontan 

visualisering vilket även denna studie visar.  

 

Innehållet i den spontana visualiseringen verkade bero på sammanhanget. Innan träningen 

innehöll den spontana visualiseringen mer kognitiva delar som teknik då 4 deltagare upplevde 

detta medan 2 deltagare upplevde att den innehöll mer motivationsdelar. Däremot under 

träningen innehöll den spontana visualiseringen mer taggnings och energi innehöll som har 

med inställning att göra exempelvis ”nu ska jag ge allt”, ”ge inte upp nu”. Efter träningen var 

det tre deltagare som upplevde att den spontana visualiseringen gav mest motivation och 

ingen innehöll kognitiva delar. Denna studie tyder på att det verkar bero på innehållet i 

visualisering hur personerna upplever visualiseringen vilket även stöds av Rushall och 

Lippman (1998).  

 

Före och efter träningen verkar det handla om att de styrketränande individerna har en stark 

tro och inställning till sig själva och därför uppkommer dessa positiva ofrivilliga 

visualiseringar. Under träningen var det 3 personer som inte visste varför den kom eller vad 

syftet var. Detta kan spekulativt bero på att den spontana visualiseringen dyker upp just 

spontant närsomhelst och oftast är den upplevelsen relativt kort så det kan vara svårt för 

deltagarna att besvara frågan varför dem visualiserar spontant. Inga tidigare studier har hittats 

som stödjer eller motsäger detta vilket kan leda till förslag på framtida forskning inom 

området av spontan visualisering. 
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Innan träningen var det 3 deltagare som visualiserade från ett yttre perspektiv och 1 deltagare 

som visualiserade från ett kombinerat perspektiv. Under träning upplevde 1 deltagare den 

spontana visualiseringen utifrån ett inre och den andra utifrån ett kombinerat perspektiv. Efter 

träningen upplevde 2 personer det yttre perspektivet och 1 person det inre. Frågan som ställs 

är emellertid vilka slutsatser det går att dra då inte ens 50 % av deltagarna upplever den 

spontana visualiseringen. Innan träning användes synen absolut mest följt av det kinestetiska, 

vilket stöds av tidigare forskning (Munroe, et al., 2000; Salmon, et al., 1994). Hörseln 

användes men inte alls lika mycket, smak och emotionen lycka upplevdes men i extremt liten 

form. Tidigare forskning pekar även på att hörseln, lukt- och smaksinnet inte involveras så 

mycket i individers visualisering när visualiseringen handlar om en rörelse (Murphy, Nordin 

& Cumming, 2008). Vidare visar forskning att hörseln förekommer i visualiseringar men inte 

i samma utsträckning som synen och det kinestetiska sinnet (Salmon et al., 1994; White & 

Hardy, 1998). Under träningen inkluderades det kinestetiska, visuella men även det auditiva 

sinnet, dock var det bara en deltagare som inkluderade det auditiva sinnet. En felkälla som 

kan tas i beaktande är att många styrketränande män sa att det var svårt att minnas exakt vilka 

sinnen som inkluderas i den spontana visualiseringen då den kom snabbt och det var inget 

som de brukar reflektera över.  

 

Som tidigare nämnt hade många styrketränande män svårt att bedöma den spontana 

visualiseringen då den kommer fort. Tillförlitligheten går därför att diskuteras i svaren av 

vilken upplevd effekt den spontana visualiseringen ger. Dock påpekade de styrketränande 

männen vissa effekter. Innan träning gav den spontana visualiseringen mestadels en ökad 

motivation och fokuseringsförmåga. Under träning upplevde de flesta att den spontana 

visualiseringen var positiv och hjälpte deras prestation, den kan även hjälpa dem rätta till 

misstag under träningen.  Tidigare forskning har visat att visualiseringen kan upplevas både 

negativ och positiv beroende på innehållet (Woolfolk, Parish & Murphy, 1985).  I denna 

studie tenderar visualiseringen till att mestadels vara positiv vilket kan bero på innehållet i 

visualiseringen vilket även stöds av och Lippman (1998). Efter träningen upplevdes ingen 

speciell effekt alls. Anledningen till att den spontana visualiseringen till störst del inte upplevs 

ge någon effekt kan enligt författarna bero på att de styrketränande männen inte tävlar inom 

styrketräning. När de styrketränande männen enbart utför styrketräning men inte tävlar inom 

det så upplevs inte den spontana visualiseringen ge negativa effekter exempelvis ångest/oro 

för att det inte är på lika stort allvar som tävlingsidrottare. Andra studier exempelvis Dahl och 

Nilsson (2008) menar att den spontana visualiseringen tenderar till att ge negativ effekt, men 

dock ska det påpekas att dessa studier utfördes på tävlingsidrottare.  

 

     Spontana visualiseringens trovärdighet. 

Vissa styrketränande män i den aktuella studien upplevde spontan visualisering men det var 

mindre än 50 % av deltagarna som överhuvudtaget upplevde den. Frågan som ställs då är om 

det går att dra några slutsatser ifrån det resultatet. För övrigt upplevdes inte den spontana 

visualiseringen som negativ som viss forskning tyder på (Murphy & Martin, 2002). 

Anledningen till detta tror författarna kan vara att denna studie behandlar styrketränande män 

som har satt mål för sig själva men om något träningspass skulle gå dåligt så upplevs kanske 

inte detta som katastrofalt, vilket det hade gjort ifall de förberedde sig inför en tävling där 

ångesten upplevs mer. Just ångest och oro påpekar Murphy och Martin (2002) som en 

anledning till att spontan negativ visualisering uppkommer.  

Risken finns således även att i vissa svar har deltagarna blandat ihop spontan och frivillig 

visualisering då många påpekar att de har väldigt svårt att dra en gräns vart den spontana 

slutar och den frivilliga visualiseringen börjar. Många deltagare belyser även att den spontana 
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visualiseringen inte hade någon effekt om man inte ”fångar” den. Många poängterade även att 

när de upplevde en spontan visualisering tar dem den ofta till sig och gör om den till en 

frivillig visualisering, på grund av denna medvetenhet är det svårt att bedöma om deltagarna 

till 100 % har pratat om spontan visualisering och inte frivillig visualisering. Den aktuella 

studien visar även på att styrketränande kan ha en väldigt stor medvetenhet kring det mentala 

när de styrketränar då de sällan upplever spontan visualisering och när det upplevs är det till 

väldigt stor del positiv. 

Resultat i relation till teoretiska ramverk 

     Tillämpad modell av visualiseringsanvändande i idrott. 

Martin et al. (1999) säger att beroende på idrottssituation så väljer en individ olika 

visualiseringstekniker för att få en önskad effekt. I den aktuella studien så existerar bara en 

idrottssituation vilken är träning. Det som dock syns i resultatet och kan förknippas med 

Martin et al´s. (1999) teori är att under träning finns det olika skeden. Beroende på om 

individen befinner sig före, under eller efter träning så väljer denne olika 

visualiseringstekniker för att få olika önskade effekter beroende på vart i träningsskedet som 

individen befinner sig. Att se vilka sinnen som har stor effekt var dock svårt då det bara 

undersöktes vilka sinnen som användes, men det kinestetiska sinnet verkar vara ett sinne som 

används mer än de andra.  

     PETTLEP modellen. 

PETTLEP modellen är ett hjälpmedel för att göra visualiseringen så realistisk och effektiv 

som möjligt (Holmes & Collins, 2001). Hos styrketränande individer under träning verkade 

den frivilliga visualiseringen ibland innehålla den fysiska delen som Holmes och Collins 

(2001) nämner, det vill säga att de visualiserar hur det känns i muskeln. Innan träning 

visualiserades alltid den styrketränande i den kommande miljön, i detta fall i gymlokalen, 

detta stämmer också överens med miljökomponenten i modellen. Tid och hastighet 

undersöktes aldrig i den aktuella studien och går därför inte dra några slutsatser kring. Innan 

och under träning var det vanligaste perspektivet det inre perspektivet, modellen säger även 

att det inre perspektivet är bra för det är så verkligheten ser ut från en individs ögon medan 

efter träning när en analysering sker säger modellen att det kan vara bra att använda 

kombinerat perspektiv då tekniken går att se från olika vinklar. I den aktuella studien stämde 

modellens påståenden överens med det generella visualiseringsanvändandet av perspektiv hos 

deltagarna. Deltagarna nämnde inte mycket om deras emotioner och hur de påverkas därför 

går det ej heller att dra slutsats om denna faktor stämmer överens i styrketränande 

sammanhang. 

     Modell för visualiseringsträningsprogram. 

Diskussion om de styrketränande männens visualiseringsanvändande utifrån Morris et al. 

(2005) modell för visualiseringsträningsprogram (VTP) görs för att se hur effektivt de 

styrketränande männens visualiseringsanvändande är.  Det finns fog för att den aktuella 

studien stödjer VTP modellen exempelvis så har de styrketränande männen relativt bra 

kunskaper om visualisering, vilket enligt Morris et al. (2005) är förutsättning för en lyckad 

visualisering. Även komponenten miljöfaktorn kan få viss fog i den aktuella studien då de 

styrketränande männen ofta tar in intryck från gym miljön i sin visualisering. Teorin nämner 

också hjälpmedel för att komma i emotionell känsla för att visualisera effektivare och detta 

har de styrketränande männens resultat gett fog för att teorin kan ha rätt då många nämner att 

de tar musik och filmklipp till hjälp. Resterande resultat från den aktuella studien ger ingen 

fog för VTP modellen, enligt författarna skulle de styrketränande männens 

visualiseringsförmåga kunna bli bättre om de styrketränande männen hämtade inspiration från 

VTP modellen. Exempelvis bör de styrketränande männen reflektera mer över sin 
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visualisering och involvera fler sinnen i sin visualisering för att göra den mer realistisk och de 

skulle även kunna föra en visualiseringsdagbok.   

     Bioinformationsteorin. 

Bioinformationsteorin stöds delvis, vissa styrketränande män nämner att de är ute efter en 

ökad muskelkontakt men långt ifrån alla nämner detta då inte så många visualiserade under 

träning. Detta kan vara något som kan utvecklas i styrketränandes visualiseringsanvändande, 

att även visualisera frivilligt där de styrketränande männen känner muskelkontakt och hur 

musklerna jobbar. Om detta sker får enligt bioinformationsteorin de styrketränande männen 

en mer medvetenhet kring kroppen och de ökar sin mentala karta.  

     Psykoneuromuskulära teorin. 
Den aktuella studien kan ge fog för att den psykoneuromuskulära teorin kan stämma då de 

styrketränande männen upprepande gånger nämnde att ett av huvudmålen är att förbättra 

tekniken och korrigera tekniken genom sitt visualiseringsanvändande. Deltagarna nämner 

även att visualiseringen ger en mycket bra upplevd effekt med att tekniken blir bättre med 

hjälp av visualisering.  

Metoddiskussion 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt användes i den aktuella studien. Anledningen till att ett 

kvalitativt tillvägagångssätt valdes var för att få bra svar inom områdena; när, vad, varför, hur 

och effekt.  Då krävs det en mer djupgående process och att intervjuledaren själv kan 

kontrollera förloppet. I ett kvantitativt tillvägagångssätt måste allt kunna mätas och då 

visualisering är en subjektiv del, speciellt när det handlar om vad de visualiserar så kan det 

vara svårt för deltagarna att korrekt svara om de inte får fråga vad som menas med vissa 

frågor. Risken med kvalitativa studier är feltolkningar då de är subjektiva men genom att ta 

hänsyn till Graneheim och Lundmans (2004) tre faktorer; giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet då höjs studiens reliabilitet, validitet och trovärdighet.  

 

Giltighet handlar enligt Graneheim och Lundman (2004) om hur bra den inhämtade datan är 

och analysprocessen stämmer överens med studiens fokus. En handling som har gjorts för att 

höja giltigheten i den aktuella studien är att styrketränare med olika många träningar i veckan 

har valts, dock är de styrketränande männens erfarenhetslängd eller ålder så utspritt, vilket 

sänker giltigheten i studien en aning.  

 

Tillförlitlighet var en faktor som författarna jobbade med för att höja hela trovärdigheten i 

studien. Det finns en dock en risk att om inte samma frågor ställs till alla styrketränande män 

så kan det bli att resultatet är bedömt på olika grunder och att studien inte mäter det som den 

avser att mäta menar Lincoln och Guba (1985). För att förhindra att frågorna inte blir helt 

olika till alla styrketränande män författarna valt en semistrukturerad intervjuguide, där det 

finns plats för eventuella följdfrågor om något intressant och oväntat togs upp. Följdfrågor 

kan vara riskabla då de inte blir exakt samma frågor till alla styrketränande män men Lincoln 

och Guba (1985) belyser även att det kan finnas en vinning i att ha några följdfrågor då nya 

upptäckter kan göras och nya rön kan bildas inom forskningsområdet.  

 

Överförbarhet menar Graneheim och Lundman (2004) är att det finns tillräckligt mycket 

information för att kunna replikera studien, det vill säga utförlig information om egenskaper 

hos deltagarna, vilken kontext intervjun tog plats i, hur datainsamlingen gick till, urvalet och 

analysen. Studiens process har försökts skrivas så detaljerat som möjligt för att studien ska 

vara möjlig att replikera.  
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Begränsningar med studien är att inte så många styrketränande män är med i studien. Dock 

har författarna kunnat gå in mer djupare i styrketränandes visualiseringsanvändande, vilket 

inte hade gått att göra lika bra med en kvantitativ studie, då hade viktiga delar missats såsom 

att få deltagarna att helt förstå frågorna. Under intervjuernas gång fick många frågor 

förtydligas och hade ett kvantitativt tillvägagångssätt använts är risken att frågor hade 

misstolkats och svaren hade inte varit pålitliga. En annan risk med kvalitativa studier är att det 

är alltid författarnas subjektiva bedömning. Viktiga faktorer kan då försvinna då författarna 

inte anser det viktigt för stunden. Dock känner författarna att utan en kvalitativ studie där 

författarna själva för styra intervjuer och se till så allt går rätt till så hade inte samma resultat 

uppnått. Den subjektiva bedömningen har försökts reducerats och därigenom ökat 

trovärdigheten genom att båda författarna har fört diskussion om alla svar. Det finns även en 

relativt stor spridning i hur många gånger i veckan som deltagarna tränar. En styrka som 

författarna i den aktuella studien har tänkt på är att ha en semistrukturerad intervju istället för 

att ha en helt strukturerad intervju. Hassmén och Hassmén (2008) nämner att en 

semistrukturerad intervju är bra i kvalitativt syfte då det är meningen att gå in på djupet hos 

deltagarna och svaren blir mer grundliga och mer djup om respondentens egna åsikter träder 

fram än om ett kvantitativt tillvägagångssätt skulle använts. En fördel med att vara en 

intervjuledare var att det var tidseffektivt, detta tillvägagångssätt innebar också en del 

nackdelar exempelvis att intervjuledaren kan tolka intervjuerna olika exempelvis tonlägen och 

följdfrågorna riskerar att inte bli likadana vilket kan vara felkällor. 

 

IPIES (Weibull, 2008) är ett bra instrument då det är undersökt och godkänt och även 

behandlar de delar som den aktuella studien är ute att studera. Det finns en tydlig struktur i 

redskapet vilket gör det enkelt att använda och det är även enkelt för deltagarna att förstå. 

Instrumentet undersöker både den spontana delen och den frivilliga delen på samma grunder 

vilket den aktuella studien hade som syfte att undersöka både den spontana och den frivilliga 

visualiseringen hos styrketränande individer. IPIES (Weibull, 2008) är anpassat till idrott 

vilket ökar lämpligheten och är en väldigt bra grund och inspirationskälla till intervjuguiden i 

den aktuella studien.  

 

Modifiering av IPIES kändes nödvändigt då författarna ville ha den mer inriktat till 

styrketräning och på så vis få ut mer av intervjuerna. Orelevanta delar togs bort såsom skalor 

då detta blir ett kvalitativt tillvägagångssätt och i denna studie skulle bara ett kvalitativt 

tillvägagångssätt användas. Den självutvärderade delen då deltagaren säger vad den tycker 

den kan förbättra i visualiseringen togs också bort då författarna enbart är intresserade av den 

faktiska visualiseringen. Rutnätet i IPIES förenklades genom att omvandla dessa till 

intervjufrågor, på så vis var det enklare för författarna att inrikta redskapet och göra det mer 

precist för den här uppsatsen.  

 

Implikationer/ rekommendationer 
Utifrån vad som har framkommit ur den aktuella studien används frivillig visualisering 

mycket innan träning. Rekommendationerna sträcker sig till styrketränande män. 

Visualiseringen kan ses som en bra strategi att använda för att finna motivationen och den 

rätta känslan i kroppen, exempelvis för att finna motivation till att ta sig till träning eller finna 

rätt känsla på gymmet och göra en bra prestation. Komplikationer som vanligtvis kan 

uppkomma för en styrketränande individ är att vädret är dåligt eller att han känner sig allmänt 

seg och då kan visualisering öka motivationen och öka chanserna att denne tar sig till gymmet 

och genomför träningen som planerat.  
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En rekommendation till styrketränande män för att effektivisera sin visualisering är att utgå 

ifrån PETTLEP modellen, framförallt att involvera så många sinnen som möjligt i 

visualiseringen för att få den så realistisk som möjligt, då det inte var så många sinnen som 

involverades i den aktuella studien. Om det därefter är sinnen som känns överflödiga kan de 

tas bort från visualiseringen efteråt för att göra den mer individ anpassad och effektiv som 

möjligt.  

 

Styrketränande män rekommenderas att visualisera mer under träning för att få en mer 

medvetenhet kring vilka muskler som jobbar och hur musklerna jobbar, då det nästan inte sker 

någon visualisering under träning i den aktuella studien. .  

 

Framtida forskning 

Rent generellt så finns det relativt lite studier med fokus på visualisering inom styrketräning. 

Bara av den anledningen så finns det fog för att det i framtiden borde fokuseras på att ta fram 

fler studier inom ämnet. Eftersom styrketräning idag är en populär strategi för gemene man 

för att må bra, bibehålla bra eller få bättre hälsa och fysisk prestationsförmåga men även en 

nödvändighet för elitidrottare för att uppnå en nödvändig styrka för att klara av de fysiska 

utmaningar som ställs i deras idrott. Hos styrketränande verkar det inte vara så populärt att 

använda sig av visualisering. Kanske för att de inte känner till det eller har kunskap om det. 

Eftersom visualisering visat sig ge positiva effekter (Wright & Smith, 2009) så borde ännu 

mer studier göras för att förhoppningsvis kunna inspirera fler styrketränande att integrera det i 

sin träning. De studier som finns har allt som oftast inriktat sig på att visualisera en 

styrkerörelse exempelvis ett utförande av en bicepscurl. Det vore betydligt mer intressant att 

undersöka visualiseringens påverkan på styrketräning genom att undersöka effekterna av att 

använda visualisering före, under och efter styrketräningen så som det undersökts i många 

andra idrotter. Förslagsvis kan framtida forskning baseras utifrån PETTLEP modellen 

(Holmes & Collins 2001) för att undersöka realistisk visualisering inriktat på styrketräning 

eller utifrån Munroe et al. (2000) studie om de fyra v:ena av visualiseringsanvändande för att 

utveckla forskningen inom området och få svar på samt öka kunskapen om 

visualiseringsanvändandet gällande när, var, hur, varför och effekt. Både PETTLEP modellen 

och studien om de fyra v:ena för visualiseringsanvändande kan användas för att mäta 

styrketränande individers visualiseringsupplevelser och göra kvalitativa studier vilket vore 

positivt eftersom det oftast är kvantitativa studier som gjorts hittills på visualisering och 

styrketräning. Med kvalitativa studier kan det eventuellt bredda perspektivet inom ämnet.  

 

I framtida forskning vore det också intressant att se någon typ av intervention under en längre 

tid om det är möjligt, eftersom visualisering precis som många andra idrottspsykologiska 

tekniker tar tid att lära och få effekt av. Därför finns det en del kritik som kan föras mot 

visualiseringsstudier som låtit deltagare använda sig av visualisering under exempelvis 4-6 

veckor när det egentligen behövs så pass mycket som minst 2-3 månaders övning för att 

kunna visa på positiva effekter. Genom en interventionsstudie kan deltagarnas kunskaper och 

vana av att visualisera förbättras vilket ökar kvalitén på visualiseringen. Ett möjligt problem 

med en interventionsstudie är att det kan vara svårt att avgöra om den eventuella förbättringen 

beror på visualiseringsträningen eller styrketräningen som deltagarna har fortsatt med under 

interventionen gång. Intressanta saker att ta reda på i en sådan interventionsstudie vore att 

undersöka vad deltagarna visualiserar om, syftet samt upplevd effekt. Utifrån dessa data vore 

det vidare intressant att följa upp detta med en analys och utvärdering för att ta reda på vad 

som passar bäst för de styrketränande som studeras.  

 

 I en studie av Silbernagel et al. (2007) så visade resultatet att idrottare som använde sig av 
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visualisering regelbundet även hade bättre självförtroende både i styrketräningslokalen men 

även i förmågan att visualisera, jämfört med de idrottare som inte använt visualisering alls 

eller väldigt lite. Detta påverkade även effekten på prestationen då de med bättre 

självförtroende presterade bättre. Detta var också den första studien inom visualisering och 

styrketräning som kunde påvisa detta resultat, medan det för övrigt är väletablerat att det finns 

ett positivt samband mellan visualiseringsanvändande och självförtroende inom idrott överlag 

(Martin et al.,1999). Därför vore det i framtida forskning intressant att undersöka mer om hur 

visualisering, självförtroende och styrketräning påverkar varandra samt sambandet mellan 

dessa.  

 

Konklusion 

Då det inte finns så mycket forskning om styrketränande individers visualiseringsanvändande 

och dess effekt kan denna studie bidra med ökad kunskap och vara en språngbräda som 

motiverar personer att forska vidare inom området och som kommande forskning kan 

jämföras med. Tidigare forskning inom visualisering har oftast visat positiva effekter på 

idrottsprestationer och resultatet visade att även i styrketräning kan visualisering ha en stor 

effekt på individer. De huvudsakliga resultaten som uppkom i studien var att inom frivillig 

visualisering innan träningen fanns det två dominerande områden som visualiserades. Dessa 

var motivation (att se sig själv lyckas) och kognitivt (planering och teknik av rörelserna). En 

likhet fanns mellan deltagarna var att när de visualiserade innan träning var det 8 

styrketränande män som visualiserade med sinnena visuellt och kinestetiskt men det var inte 

märkbart många andra sinnen som användes. Genom denna studie kan fler styrketränande få 

tips på vad som kan visualiseras inom styrketränings kontexten för att få effekt, men även tips 

för att underlätta och hjälpa visualiseringen. Tack vare denna studie kan även fler 

styrketränande bli övertygande om att visualisering även går att använda inom styrkeövningen 

för att tänkbart maximera prestationer. 

 

Visualisering verkar vara ett mycket bra komplement till fysisk träning för att maximera 

effekten av träningen. Genom följande studie kan fler personer bli mer övertygande om hur 

bred visualiseringens användningsområde är.  

 

Förhoppningsvis kan denna studie öka intresset kring visualiseringsanvändande inom 

styrketräning och uppmana till mer forskning inom området så människor kan få mer kunskap 

då detta område är relativt outforskat jämfört med visualisering inom andra idrotter.
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Informerat Samtycke: Visualiseringsstudie 
Information om studien:  

Detta är en studie om visualisering inom styrketräning (uppsats på C- nivå). Syftet med 

studien är att undersöka visualiseringsanvändandet hos styrketränande individer. Instrumentet 

som kommer att användas i studien är en modifierad version av Individual Profile of Imagery 

Experiences in Sport (IPIES; Weibull, 2008). Det består av tre delar, del ett består av 

bakgrundsfrågor, del två är en informations del om visualisering och- del tre som handlar om 

deltagarens visualiseringsupplevelser. Det finns inget rätt eller fel sätt att visualisera på, allt 

du behöver göra är att ärligt förmedla dina visualiseringsupplevelser. Intervjun kommer att ta 

ungefär 30 minuter. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt. Du har rätt att dra dig ur 

studien när som helst utan några konsekvenser och du har möjlighet att ställa frågor om det är 

något du undrar över.  

 

Kontaktpersoner  

Tom Borgebäck  Mail: tombor10@student.hh.se  Tel: 0738125467 

Christoffer Sundell  Mail: chrsun10@student.hh.se  Tel: 0730663842 

Handledare  

Lukas Linnér  Mail: lukas.linner@hh.se 

 

Informerat Samtycke  
Jag ____________________________________ bekräftar att:  

Studiens syfte har förklarats för mig.  

Jag har informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan dra mig ur när som helst 

utan att behöva förklara varför. 

Jag har blivit informerad om att mina resultat kommer att behandlas konfidentiellt  

Jag har möjlighet att ställa frågor.  

Jag är villig att delta i denna studie för att undersöka visualisering under ovan nämnda 

förhållanden.  

 

 

 

Namnteckning:___________________________________ Datum:__________________ 
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Intervjuguide (IPIES; Weibull, 2008) 

Syftet med studien är att undersöka visualiseringsanvändandet hos styrketränande individer. 

Instrumentet som kommer att användas i studien är en modifierad version av Individual 

Profile of Imagery Experiences in Sport (IPIES; Weibull, 2008). Det består av tre delar, del 

ett består av bakgrundsfrågor, del två är en informations del om visualisering och- del tre som 

handlar om deltagarens visualiseringsupplevelser. Det finns inget rätt eller fel sätt att 

visualisera på, allt du behöver göra är att ärligt förmedla dina visualiseringsupplevelser. 

Intervjun  kommer att ta ungefär 30 minuter. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Du har rätt att dra dig ur studien när som helst utan några konsekvenser och du har möjlighet 

att ställa frågor om det är något du undrar över.  

 

Får vi lov att spela in intervjun? 

 

Del 1. Bakgrundsinformation. 

1. Ålder?  

2. Kön? 

3. Utbildning (högst avslutad)?  

4. Hur länge har du styrketränat?  

5. Hur många gånger i veckan tränar du styrketräning?  

Del 2. Information om visualisering. 

1. Vad känner du till om visualisering? 

- Sinnen, visuell visualisering, kinestetisk visualisering (muskelkänslor), taktil visualisering 

(känsel), auditiv visualisering (hörsel), smak, doft, känslor (t.ex. glädje). 

- Visualisering kan ha både psykologiska och fysiologiska effekter. 

- Genom visualisering kan man återskapa/skapa sinneskänslor och visuella bilder/filmer. 

- Visualisering kan ske både spontant och frivillig (planerad/kontrollerad).  

- Inre och yttre perspektiv.  

2. Finns det någonting inom visualisering som du har frågor om, eller vill ha förtydligat 

innan vi börjar?  

 

3. Efter den här informationen, känner du att du använder dig av visualisering i samband 

med din styrketräning?  

Del 3 A. Frivillig visualisering.  

Sammanhang: innan träning. 

1. Kan du specificera när/var du frivilligt visualiserar innan din styrketräning? (plats, hur 

lång tid innan, hemma, gymmet o.s.v.)  

2. Vad brukar du frivilligt visualisera om innan din styrketräning? (t.ex. teknik, lyckas) 

3. Varför visualiserar du innan din styrketräning? (målet?) 

4. Vi pratade innan om hur man kan visualisera t.ex. inre/yttre perspektiv samt sinnen. 

Hur anser du att du visualiserar innan din träning? 

5. Vilken upplevd effekt ger din frivilliga visualisering innan din styrketräning? 



Bilaga 2 
 

 

 

Sammanhang: under träning. 

1. Kan du specificera när/var du frivilligt visualiserar innan din styrketräning? (plats, 

innan ett moment, under ett moment, efter ett moment o.s.v.)  

2. Vad brukar du frivilligt visualisera om under din styrketräning? (t.ex. teknik, lyckas) 

3. Varför använder du dig av frivillig visualisering under din styrketräning? (målet?) 

4. Vi pratade innan om hur man kan visualisera t.ex. inre/yttre perspektiv samt sinnen. 

Hur anser du att du visualiserar under din träning? 

5. Vilken upplevd effekt ger din frivilliga visualisering under din styrketräning? 

Sammanhang: efter träning. 

1. Kan du specificera när/var du frivilligt visualiserar efter din träning? (plats, hur lång 

tid efter, hemma, gymmet o.s.v.)  

2. Vad brukar du frivilligt visualisera om efter din träning? (t.ex. teknik, lyckas) 

3. Varför använder du dig av frivillig visualisering efter din träning? (målet?)  

4. Hur använder du dig av frivillig visualisering? 

5. Vilken upplevd effekt ger din frivilliga visualisering efter din styrketräning? 

 

Del 3 B. Spontan visualisering 

Sammanhang: innan träning. 

1. Händer det att du visualiserar något som du inte planerat utan som bara kommer 

spontant innan din träning? När brukar detta ske?Vad brukar du visualisera just då? 

2. Varför tror du att du visualiserar just det?  

3. Vi pratade innan om hur man kan visualisera t.ex. inre/yttre perspektiv samt sinnen. 

Hur anser du att du visualiserar spontant? 

4. Vilken upplevd effekt anser du att din spontan visualisering ger? 

Sammanhang: under träning. 

1. Händer det att du visualiserar något som du inte planerat utan som bara kommer 

spontant under din träning? När brukar detta ske? Vad brukar du visualisera just då? 

2. Varför tror du att du visualiserar just det under din träning?  

3. Vi pratade innan om hur man kan visualisera t.ex. inre/yttre perspektiv samt sinnen. 

Hur anser du att du visualiserar spontant? 

4. Vilken upplevd effekt anser du att din spontan visualisering ger under din träning? 

Sammanhang: efter träning. 

1. Händer det att du visualiserar något som du inte planerat utan som bara kommer 

spontant efter din träning? När brukar detta ske? Vad brukar du visualisera just då? 

2. Varför tror du att du visualiserar just det efter din träning?  

3. Vi pratade innan om hur man kan visualisera t.ex. inre/yttre perspektiv samt sinnen. 

Hur anser du att du visualiserar spontant? 

4. Vilken upplevd effekt anser du att din spontan visualisering ger efter din träning? 
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Resultattabeller 

Tabell 1. Frivillig visualisering innan träning; Var/när 

Rådata Underordnade teman Överordnade teman Kategori 

Filmklipp medans 

byter om ca 15-60 

min innan(3) 
Intensivt en timme 

innan (8) 

I Hemmet(8) 
Var/när 

visualiseringen 

skedde 

Under/efter sista 

måltiden (1) 

Går igenom träningen 

mer intensivt  (2) 

Tänker på det lite 

hela dagen (2) 

Lite löst hela dagen 

(5)  
Tänker vid måltid 

”detta är bra att äta 

för ikväll ska jag 

träna” (1) 

Går och lyssnar på 

musik ca 30 min 

innan (2) 

Går en halvtimme 

innan träningsdags 

(2) 

På väg till träningen 

(2) 

 

Tabell 2. Frivillig visualisering innan träning; Vad  

Rådata Underordnade teman Överordnade teman Kategori 

Tittar på filmklipp för 

att bli mer motiverad 

(3) 

Motiverande 

Filmklipp (4) 

 

Motivations 

visualisering (8) 

Vad visualiseringen 

innehöll 

Det är just när jag 

lyckas med något (2) 

Lyckas (4) 

Tung vikt visualiserar 

jag mig själv lyckas 

(1) 

Jag ser att det här 

kommer gå (1) 

Lyssnar på musik (2) Tagga till musik(2) 

Tänker teknik och 

hur det kommer 

kännas (4) 

Specifik Teknik (5) 

Kognitiv 

visualisering (6)  
Går igenom 

övningarna (4) 

Strategi över 

träningspasset (5) 
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Tabell 3. Frivillig visualisering innan träning; Varför 

Tabell 4. Frivillig visualisering innan träning; Hur  

Rådata 
Underordnade 

teman 
Överordnade teman Kategori 

Det är en vana (2) 

Sker automatiskt 

(1) 
Vana (2) 

 

Varför visualiseringen 

användes 

Det är en vana (1) 

För att få fram rätt 

känsla (2)  

Rätt emotionell 

känsla (3) Öka motivation (4) 

Man kan även bli 

taggad om man är 

trött (1) 

För att få 

motivation (3) 

För att få 

motivation (3) 

Skönt sätt att ladda 

upp (1) 
Förberedelse inför 

träning (2) 

Mental förberedelse 

(2) Det känns naturligt 

att förbereda sig för 

uppgiften (1) 

Rådata Underordnade teman Överordnade teman Kategori 

Jag ser mig själv 

utifrån (1)  
Inre perspektiv (3) 

Perspektiv (7) 

 

Hur visualiseringen 

användes 

Aldrig yttre 

perspektivet (1) 

Alltid yttre perspektiv 

(1) 

Yttre perspektiv (2) Lättare att föreställa 

rätt teknik med yttre 

perspektiv (1) 

Ser andra utifrån 

videos (1) Modell perspektiv 

(2) Kopplar aldrig in mig 

själv (1) 

Jag ser mig själv (8) Syn (8) 

Sinnen (8) 

Hur det känns i 

muskeln (5) 
Kinestetiskt (5) 

Viktskivornas ljud 

mot golvet (1) 

Hörsel (3) 
Ljud använder jag 

mig lite av (1) 

Lyssna på musik 

under passet (3) 

Vissa gym har en 

speciell lukt (1) 
Lukt (1) 
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Tabell 5. Frivillig visualisering innan träning; Upplevd effekt 

Rådata Tema Kategori 

Motivationsnivån 

ökar väldigt mycket 

(2) 

Ökad Motivation (5) 

 

Vilken upplevd effekt 

visualiseringen gav 

Kommer upp mer i 

varv, blir mer 

motiverad (1) 

Hemskt mycket, 

väldigt mycket 

hjälper det (1) 

Motivationsboost 

(1) 

Kommer in i passet 

med en helt annan 

fokusering (1) 
Mer fokuserad på 

uppgiften (4) 

 

Mer fokuserad (1) 

Lättare att ignorera 

yttre 

störningsmoment 

och mer fokus (1) 

Extra taggad (2) 
Bli Taggad (4)  

 
Taggad och vill 

träna (2) 

Ser sig själv lyckas, 

då har det med 

självförtroende att 

göra (1) 

Ökat Självförtroende 

(2) 

 

 Känner sig nästan 

oövervinnerlig (1) 

Mer förberedd (1) Bra förberedelse (1) 

Känner sig explosiv 

(1) 

Mer Explosiv (1) 

 

 

  



Bilaga 3 
 

 

Tabell 6. Frivillig visualisering under träning; Var/när 

Rådata Tema Kategori 

Då är det innan man 

ska göra ett lyft (4) 

Innan övning (7) 

Var/när 

visualiseringen 

skedde 

 

 

Innan settet försöker 

jag visualisera hur 

jag ska göra (1) 

Ibland, om det är 

tungt lyft (3) 

Visualiserar 

muskelkontraktioner 

(1) 
Under övning (2) 

Känna att tekniken 

är rätt under 

övningen (1) 

Om jag får feedback 

av någon efter min 

övning (1) 
Efter övning (2) 

 

  Använder 

korrigering (1) 
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Tabell 7. Frivillig visualisering under träning; Vad 

Rådata Underordnade teman Överordnade teman Kategori 

Om det var jobbigt 

innan så kan jag själv 

visualisera att jag 

utför 8 repetitioner 

istället för 6 som jag 

gjorde innan (1) 
Lyckas (8) 

Innan övning (10)  

 

Vad visualiseringen 

innehöll 

Lyfter tungt, 

fokuserar på att 

lyckas (7) 

Korrigering av teknik 

(1) 

Teknik (7) 

Beror på övning, de 

övningar där det inte 

är så mycket vikter då 

är det mer 

teknikvisualisering 

(5) 

Tunga övningar, 

visualiserar teknik (4) 

Denna övning gör 

mig större, ökar 

motivation (1) Motivation (2) 

Komma i rätt 

känsloläge (1) 

Fokus på muskeln 

t.ex. klämma ihop 

skulderbladen (1) Muskelkontakt (2)  Under övning (3)  

 Visualiserar hur 

muskeln arbetar (1) 

Bedöma teknik (1) Teknik (1) 

Korrigering av teknik 

(1) 

Teknik 

korrigering(2) 

Efter övning (2) 

 
Feedback från 

omgivning, 

visualiseras det som 

påpekades (1) 
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Tabell 8. Frivillig visualisering under träning; Varför 

Rådata Underordnade teman Överordnade teman Kategori 

För att motivera 

mig själv (2) 

Öka motivation (4) 

Innan övning (11) 

Varför visualiseringen 

användes 

Ser mig själv lyckas 

(1) 

En extra 

motivationskälla (1) 

Vill komma in i rätt 

aurosal (1) 

Infinna rätt aurosal 

(1) 

Öka förberedelsen 

(1) 

Mer förberedd (2) Gör allt för att det 

ska gå så bra som 

möjligt (1) 

För att korrigera 

teknik (1) 

Teknik (4) 

Bedöma sin egen 

teknik (1) 

För att kunna göra 

en likvärdig 

prestation (1) 

Se sig själv med bra 

teknik (1) 

Vill känna muskeln 

(1) 

Vill känna muskeln 

(1) 

Under övning (3) De ger energi (1) Ger mer energi (1) 

Öka motivation (1) Öka motivation (1) 

För att kunna göra 

likvärdig prestation 

(1) 

Teknik (1) 

Efter övning (4) 
Ökad fokusering (1) 

Ökad fokusering 

(1) 

Få energi (1) Få energi (1) 

Mer taggad (1) Mer taggad (1) 
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Tabell 9. Frivillig visualisering under träning; Hur 

Rådata 
Underordnade 

teman 
Överordnade teman Kategori 

Det beror på 

rörelsen 
Kombinerat 

perspektiv (2) 

Perspektiv (9) 

Hur visualiseringen 

användes 

 

Jag skiftar (1) 

Fortfarande inre (2) 

Inre perspektiv (4) Mer som första 

person (2) 

Svårt att se mig 

själv från inre (2) 

Yttre perspektiv (3) Jag ser mig själv 

när jag gör en 

rörelse (1) 

Eftersom jag vill ha 

musik ofta så 

inkluderas ljud (1) 
Hörsel (5) 

Sinnen (10) 

Använder hörsel (3) 

Speciell lukt på 

vissa gym (2) 
Lukt (2) 

Syn (4) Syn (7) 

Känslan när jag 

bara kan släppa 

stången på axlarna 

(3) 

Kinestetiskt (5) 

Använder mig 

mycket av att känna 

musklerna (1) 

Använder mig av 

känseln för att 

känna igen 

muskeltröttheten (1) 

Jag använder mig 

alltid av samma 

dricka under 

träningen (1) 

Smak (1) 
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Tabell 10. Frivillig visualisering under träning; Upplevd effekt 

Rådata Underordnade teman Överordnade teman Kategori 

Motivationen ökar (2) 
Ökad motivation (3) 

Motivation (7) 

 

Vilken upplevd 

effekt 

visualiseringen 

gav 

 Motivations boost (1)  

Lyckas fokusera mer 

(2)  Bättre fokus (5) 

Fokuserar bättre (2)  

Gör inga teknikmissar 

(1) 
Teknik (3) 

Kognitivt (4) 

Bättre teknik (1) 

Korrigera teknik (1) 

Mer medveten om vad 

man gör (1) 

Mer medvetenhet kring 

övningarna/kroppen (1) 

Ökad muskelkontakt 

definitivt (1)  

Ökad muskelkontakt 

(1) 
Fysiskt (1) 

 

Tabell 11. Frivillig visualisering efter träning; Var/när 

Rådata 
Underordnade 

teman 
Överordnade teman Kategori 

Direkt efter, sitter och 

kollar igenom 

träningsdagboken (1)  
Gymmet (2) 

Direkt efter (3) 

Var/när 

visualiseringen 

skedde 

 

Brukar gå fram till 

spegeln, visualiserar att 

jag blivit större (1) 

På vägen hem (1) På väg hem (1)  

När jag kommer hem och 

varvar ned t.ex. i duschen 

(1) 

Duschen (1) 

Hemma (2) Om jag filmat mig själv 

vilket jag brukar göra ca 

en gång 1 gång i veckan 

(1) 

Filma sig själv, 

kollar hemma efter 

(1) 

Om jag inte har gjort så 

bra, så kan det ske innan 

nästa träningspass (1) 

Innan nästa 

träningspass (1) 
Flera dagar efter (1) 
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Tabell 12. Frivillig visualisering efter träning; Vad 

Tabell 13. Frivillig visualisering efter träning; Varför  

Rådata Tema Kategori 

För att förbättras 

och inte göra om 

samma misstag 

nästa pass (2) 
Kognitiv (5) 

 

  

Varför visualiseringen 

användes 

 

För att göra en 

utvärdering av 

passet (3) 

Blir glad av att se 

mig själv träna 

(1)  
Motivation (2) 

Se att man nått 

närmare sina mål 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

Rådata Underordnat tema 

 

Överordnat tema 

 

Kategori 

Nu gjorde jag såhär, 

nästa gång ska jag 

göra såhär (2) 

Korrigering av 

teknik (5) 

Kognitivt tänkande 

(5) 

Vad visualiseringen 

innehöll 

Vad jag borde göra 

bättre (2) 

Tar till mig det bra, 

funderar kring det 

som gick dåligt (1) 

Fokuserar på att ta 

med mig det som 

jag gjorde bra i 

rörelsen (1) 

Egen film av mig 

själv – teknik (1) 

Blir glad av att se 

mig själv träna (1) 

Egen film av sig 

själv – Lyckas (1) 

Motivation (2) Visualiserar att jag 

blivit större, än 

innan passet (1) 

Utseende 

visualisering (1) 
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Tabell 14. Frivillig visualisering efter träning; Hur 

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Det inre, aldrig 

yttre (1) 

Inre perspektiv 

(1) 

Perspektiv (6) 

Hur visualiseringen 

användes 

 

Yttre när jag ser 

filmen på mig 

själv (1) 
Yttre perspektiv 

(2) 
Yttre perspektiv 

(1) 

Både och, så man 

kan se sig själv 

från olika vinklar 

(1) 

Kombination 

inre/yttre 

perspektiv (3) 

Beror på situation 

(1) 

Både inre och 

yttre, yttre för en 

helhetsbild och 

inre för att se vad 

som gick fel (1) 

Bara synen (2) 

Syn (7) 

Sinnen (7) 

 

Och synen 

givetvis (5) 

Man känner i 

kroppen och 

musklerna (1) 

Kinestetiskt (1) 

Hör musiken 

ifrån filmen (1) Hörsel (2) 

Ljuden (1) 
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Tabell 15. Frivillig visualisering efter träning; Upplevd effekt 

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Det ger en 

möjlighet att 

förbättra tekniken 

(2) 

Bättre teknik (2) 

Kognitivt (4) 

Vilken upplevd effekt 

visualiseringen gav 

Utvärderar mig 

själv (1) 

Analys (2) 
Bättre 

förutsättningar att 

lyckas nästa gång 

(1) 

Motivationsnivån 

stiger (2) 

Ökad motivation (3) 
Motivation (4) 

Kan bli mer 

motiverad att klara 

av det nästa gång 

(1) 

Blir glad (1) Glädje (1) 

 

Tabell 16. Spontan visualisering innan träning; Var/när 

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Korta flashar på 

de övningar jag 

skriver om (1) 

Skriver 

träningsdagbok 

(1) 

I hemmet (3) 

Var/när visualiseringen 

skedde 

 

När jag kollar på 

filmsnutt dyker 

bilder upp som 

inte var meningen 

(2) 

Film (2) 

Kan ploppa upp 

bilder när som 

helst, om hur jag 

ska träna idag (1) 

Ospecifik tid (1) 
När som helst 

under dagen (1) 

Dyker upp bilder 

när jag lyssnar på 

musik (2) 

Musik (2) 

Påväg till träning 

(3) 
Jag är mentalt 

inställd på att 

träna då kommer 

träningsflashar 

automatiskt (1) 

Mentalt läge (1) 
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Tabell 17. Spontan visualisering innan träning; Vad 

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Poppar upp bilder 

om vad jag ska göra 

denna träningen (3) 

Upplägg på träning 

(3) 

Kognition (4) 

Vad visualiseringen 

innehöll 

Typ en filmsnutt 

med kort utförande 

(1) 

Teknik (1) 

Visualiserar att jag 

gör det lika bra som 

han på videon (1) 
Öka motivation (2) Motivation (2) 

Ser filmklipp och 

ser sig själv uppnå 

framtida mål (1) 

 

Tabell 18. Spontan visualisering innan träning; Varför  

Rådata Tema Kategori 

Det bara kommer 

jag vet inte varför 

(1) 

Vet ej (1) 

 

Varför visualiseringen 

uppkom 

Det kommer när 

jag lyssnar på 

musik (1) 

Triggas igång av 

musik (1) 

Det är väl för att 

man vill lyckas 

antar ja (2) 

Inställning (4) 

Det är väl att man 

går in med 

attityden att det ska 

gå bra (1) 

Man går och tänker 

på träningen och 

vill att det ska gå 

bra (1) 

Just för 

förberedelsens 

skull (1) 

Förberedelse (1) 
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Tabell 19. Spontan visualisering innan träning; Hur 

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Det är väl yttre (3) Yttre perspektiv (3) 

Perspektiv (4) 

Hur visualiseringen 

skedde  

 

Det beror på 

situationen (1) 

Kombinerat inre och 

yttre (1) 

Synen används (6) Syn (6) 

Sinnen (6) 

Kanske känsel, i så 

fall när jag tar 

hanteln eller stången 

(2) 

Kinestetiskt (2) 

Det är lite ljud men 

det är svårt att säga 

när det kommer 

spontant för det är 

kort stund (1) 

Hörsel (2) 

Lyssnar på musik (1) 

Om man tar någon 

pre workout innan 

känner man smak (1) 

Smak (1) 

Tabell 20. Spontan visualisering innan träning; Upplevd effekt 

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Det tar bort 

frågetecken, jag 

skulle kunna göra 

andra saker men nu 

ska jag göra detta 

(1) 

Tar bort frågetecken 

(1) 
Bra planering (1) 

Vilken upplevd effekt 

visualiseringen gav 

Man blir motiverad 

helt enkelt (1) 
Ökad motivation (2) Motivation (2) 

Enbart motivation 

(1) 

Väldigt bra, 

eftersom det 

kommer spontant, 

man känner sig mer 

fokuserad (1) 

Fokusen ökar (1) 

Fokus (2) 

Bevisar att jag har 

tankarna på rätt 

saker (1) 

Bekräftelse av ett 

bra fokus (1) 

Beror på om man 

fångar den eller 

inte, om man inte 

fångar den så ingen 

effekt (1) 

Påverkas ej (1) Ingen effekt (1) 

Man ser sig själv 

lyckas med målen 

och blir lycklig (1) 

Lycka (1) Emotioner (1)  
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Tabell 21. Spontan visualisering under träning; Var/när 

Rådata Tema Kategori 

Kan ske precis när 

jag ska börja (1) 
Innan övning (2) 

Var/när visualiseringen 

skedde 

 

Innan, under hade 

vart lite svårt (1) 

Under lyftet (1) Under övning (1) 

När jag fått 

feedback (1) 
Efter övning (2) 

Direkt när jag lägger 

ned vikten (1) 

När en bra låt spelas 

(1) 

I slutet av träning (2) Vill klara av det och 

offrar lite till då 

kommer det (1) 

 

Tabell 22. Spontan visualisering under träning; Vad 

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Nu vill jag bara ha 

upp vikten och 

tenderar till att  

skippa tekniken (1) 

Nu ska jag ge de lilla 

extra (1) 

Inställning (4) 

 

 

 Vad visualiseringen 

innehöll 

Tänker att man ska 

klara av det sista (1) 
Fortsätta kämpa (1) 

Om vikten känns för 

tung, kommer bild att 

man misslyckas (1) 

Negativt (2) Har man misslyckats 

med förra lyftet blir 

det en negativ spiral 

(1) 

Rätta till tekniken i 

övningen (1) 
Teknik (1) Kognitiv (1) 

 

 
Det är för att 

förbereda sig (1) 
Förbereda sig (1) 
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Tabell 23. Spontan visualisering under träning; Varför 

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Vet ej (3) Vet ej (3) Vet ej (3) 

Varför 

visualiseringen 

uppkom  

 

Dålig förberedelse 

t.ex. om jag inte har 

ätit bra (1) 

Dålig kost och fysisk 

förberedelse (1) 
Förberedelse (1) 

Man är bestämt på 

det man ska göra (1) 
Bestämd (1) Inställning (1) 

Man känner vart det 

har tagit och då 

kommer bilden upp 

(1) 

Musklerna värker (1) Fysisk känsla (1) 

 

Tabell 24. Spontan visualisering under träning; Hur 

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Det inre 

perspektivet (1) 

Inre perspektiv 

(1) 

Perspektiv (2) 

Hur visualiseringen 

skedde 

 

Oftast utifrån, 

men det negativa 

kan nog vara mer 

utifrån (1) 

Kombinerat 

perspektiv (1) 

Jag känner det i 

kroppen (3)  

Kinestetiskt (5) 

Sinnen (5) 

Om jag kör jävligt 

tung benpress (1) 

Känner fötternas 

tryck mot golvet 

(1) 

Synen (2) Syn (5) 

Om man har 

någon skön musik 

(1) 

Hörsel (1) 
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Tabell 25. Spontan visualisering under träning; Upplevd effekt 

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Om det är positivt så 

tror jag absolut att 

den hjälper (1) Positiv (2) 

Mental inriktning (3) 

Vilken upplevd 

effekt visualiseringen 

gav 

Övergripande 

positivt (1) 

Om det är negativt 

tror jag att det 

påverkar negativt (1) 

Negativ (1) 

 

Om jag har gjort fel 

så kan jag ändra det 

till nästa set (1) 
Teknik (2) Kognitiv (2) 

Det rättar till 

misstag, oftast småfel 

(1) 

Väldigt positivt för 

man orkar ge det lilla 

extra på slutet (1) 

Orkar ge det där lilla 

sista (1) 

 
Inställning (2) 

Det hjälper att man 

orkar pressa sig själv 

och inte ge upp (1) 

Ger inte upp (1) 

 

Tabell 26. Spontan visualisering efter träning; Var/när 

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Om man sitter kvar 

och ser någon annan 

göra något som man 

inte själv klarar av 

kan man bli 

inspirerad (1) På gymmet (2) 

Direkt efter (2) 

 

 Var/när 

visualiseringen 

skedde 

 

Om folk frågar om 

träningen så kommer 

spontana 

tillbakablickar upp 

(1) 

Kommer upp 

spontana bilder om 

att man presterar på 

högre nivå (1) 

Om det går bra (2) 

 
När som helst (3) 

Man är nöjd (1) 

Tänker på träningen 

(1) 
Tanke (1)   
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Tabell 27. Spontan visualisering efter träning; Vad 

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Ifall någon frågar om 

träning och att det 

var jobbigt pass 

tänker man tillbaka 

på hur det kändes (1) 

Muskelkänsla (1) 

 
Fysisk känsla (1) 

Vad visualiseringen 

innehöll 

Gjort ett maxlyft, se 

den prestationen (1) 
Bra prestation (1) 

Motivation (3) 

När det har gått bra 

en tid kan det komma 

upp positiva bilder 

(1) 

Flow över längre tid 

(1) 

Ser någon annan göra 

något som man inte 

klarar av, men får 

inspiration (1) 

Modellinlärning (1) 

 

När jag har gjort 

någon dålig 

prestation kan den 

komma upp (1) 

Misslyckande (1) 

 

Negativt (1) 

 

 

Tabell 28. Spontan visualisering efter träning; Varför  

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Om han klarar det 

kan ja också klara det 

(1) 
Stark positiv tro (2) 

Stark Inställning (3) 

Varför 

visualiseringen 

uppkom  

 

Tillåter mig själv inte 

att se så mycket 

negativt (1) 

Går och grubblar 

över träningen (1) 

Analys, kommer 

spontant (1) 

För att motivera mig 

själv till att en dag nå 

mina mål (1) 

Stark och bra 

målsättning (1) 

 

Öka motivationen (1) 

Någon frågar om hur 

det har gått på 

träningen (1) 

Omgivningen (1) 
Yttre faktor (1) 
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Tabell 29. Spontan visualisering efter träning; Hur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 30. Spontan visualisering efter träning; Upplevd effekt 

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Vet inte om det ger 

någon effekt (2) 

Ingen effekt (4) Neutral (4) 

Vilken upplevd 

effekt visualiseringen 

gav 

Har ingen effekt, 

tänker inte på det så 

mycket (2) 

Motivation för att 

kunna fortsätta när 

det inte alltid är så 

kul (1) 

Ökad drivkraft (1) Motivation (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådata Underordnat tema Överordnat tema Kategori 

Använder mig av 

det inre 

perspektivet (1) 

Inre perspektiv 

(1) 
Perspektiv (3) 

Hur visualiseringen 

skedde 

 

Det yttre 

perspektivet (2) 

Yttre perspektiv 

(2) 

Synen (3) Visuellt (3) 

Sinnen (4) 

Om någon frågar 

kan man få en 

känsla av hur det 

kändes i den 

tränade muskeln 

(1) Kinestetiskt (3) 

Känner efter så 

man vet hur det 

ska kännas till 

nästa gång i 

muskeln (2) 


