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Runeke, J., & Szasz, R. (2013). En visualiseringsbaserad interventions inverkan på upplevd 

stress: en studie på kampsportare. (Examensarbete progressionsnivå 61-90 hp). Sektion för 

Hälsa och Samhälle: Högskolan i Halmstad. 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om visualiseringsträning kan minska nivån av upplevd 

stress hos kampsportare. I studien deltog 27 atleter (16-41 år) som var medlemmar i en utvald 

kampsportsförening lokaliserad i sydvästra Sverige. Deltagarna randomiserades in i en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp där experimentgruppen erbjöds att vid tre tillfällen 

delta i visualiseringsträning. Det instrument som tillämpades i denna studie var K10 testet av 

Kessler et al. (2002) som mäter stressupplevelsen hos individer sett ur ett generellt 

hälsoperspektiv. Resultatet från studien visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna (p = 0.053). Dock påvisades en moderat effektstorlek (Cohen´s d = 0.78) vilket gör 

att en praktisk signifikans mellan grupperna kan diskuteras (där experimentgruppen uppvisar 

en lägre nivå av upplevd stress i jämförelse med kontrollgruppen). Rekommendationer från 

studien är att atleter uppmuntras att involvera visualisering i sitt träningsupplägg för att på så 

sätt potentiellt minska de upplevda stressnivåerna och på så sätt minska risken för de negativa 

effekterna som höga stressnivåer visats kunna generera. 

Nyckelord: atleter, coping, kampsport, stress, visualisering 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate if imagery exercise can reduce the level of 

perceived stress among martial artist athletes. The study enrolled 27 athletes (age 16-41) who 

were members in a martial arts association located in southwestern Sweden. The participants 

were randomly divided into an experimental group and a control group in which the 

experimental group were offered to take part in three imagery-training classes. The 

instruments used were K10 test of Kessler et al. (2002), which measures self-perceived levels 

of stress seen from a general health perspective. The result showed no statistically significant 

difference between groups (p = 0.053). However, results showed a moderate effect size 

(Cohen's d = 0.78), which suggest that there is a practical significant between (where the 

experimental group showed a lower level of perceived stress in comparison with the control 

group). Recommendation with this study was to urge athletes to involve imagery in their 

training programs to thereby potentially reducing the self-perceived levels of stress and to 

counteract the subsequent/following negative effects that high stress levels can contribute to 

Keyword: athlete, coping, imagery, martial arts, stress 
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Stress är ett begrepp som enligt Lazarus och Folkman (1984) existerat under en lång tid men 

som först under den senaste tiden har uppmärksammats som forskningsområde. 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) kan en stressreaktion uppkomma både då en individ 

exponeras för mindre livshändelser (t.ex. arbetsbelastning och sömnbrist) men även när en 

individ exponeras för större livshändelser, som till exempel bortgång utav närstående eller 

allvarlig sjukdom (Lazarus & Folkman, 1984; Steptoe & Ayers, 2004). Stress är ett intressant 

begrepp att studera då flertal forskare påtalar att efterföljderna utav höga stressnivåer kan leda 

till fysiska (t.ex. hjärtproblem) samt psykiska (t.ex. depression) sjukdomstillstånd (Folkman & 

Moskowitz, 2000; Shain, 1993; Steptoe & Ayers, 2004). Vidare har även forskning om 

visualisering påvisats reducera stressnivåer bland individer med kliniska sjukdomar (Mizrahi 

et al. 2012; Nunes et al., 2007). Inom idrotten har forskning påvisat att höga stressnivåer har 

en negativ inverkan på idrottsprestation (Balk, Adriaanse, Ridder & Evers, 2013; Hardy & 

Parfitt, 1991), samt ökar risken för utbrändhetssymptom (Readeke, 1997).  

Enligt Cumming och Hall (2002) samt Blomberg (2004) kan visualiseringsanvändning bidra 

till att reducera nivån av upplevd stress hos atleter. Att arbeta med visualisering kan även 

bidra till ett ökat självförtroende samt ökad självkänsla (Blomberg, 2004; Callow, Hardy & 

Hall, 2001; Cumming & Hall, 2002) som i sin tur kan minska den upplevda stressen hos 

individen (Smith, 1986). Om en atlet använder visualisering har forskning visat att han/hon 

kan förbättra sin fysiska prestationsförmåga (Arvinen-Barrow, Weigand, Hemmings & 

Walley, 2007; Guillot, Genevois, Desliens, Saieb & Rogowski, 2012; Nordin & Cumming, 

2005; Omar-Fauzee, Wan Daud, Abdullah & Rashid, 2009). Ett flertal interventionsstudier 

har genomförts med syfte att hjälpa atleter att både reducera samt hantera den upplevda 

stressen som de är exponerade inför. En av de strategier som använts inom några av dessa 

interventioner är visualisering (Kerr & Leith, 1993; Whitmarsh & Alderman, 1993). 
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Höga stressnivåer har påvisats leda till försämrad prestationsförmåga (Balk et al., 2013; 

Hardy & Parfitt, 1991) samt ökad risk för utbrändhet (Readeke, 1997) hos atleter. Sedan 

visualisering påtalas vara en användbar strategi för att reducera alternativ hantera höga 

stressnivåer (Blomberg, 2005; Cumming & Hall, 2002) medför detta intresse att fortsätta 

studera visualiseringstränings eventuella inverkan på upplevd stress hos atleter. 

Begreppsdefinitioner 

     Stress. Stress är en multidimensionell variabel som kan påverka en individ inom många 

olika aspekter och tidsintervall (Steptoe & Ayers, 2004). Därför har följande definition valts 

för att beskriva begreppet stress: "Psykologisk stress, är därmed, relationen mellan personen 

och omgivningen där personen tolkar svårigheter samt överstigande av resurser som medför 

hot mot hans eller hennes välmående.” (Lazarus & Folkman, 1984, s. 21, fritt översatt).  

Stress kan uppkomma till följd av ett antal olika faktorer. Några exempel är: (1) avsaknad av 

önskvärt socialt stöd (Steptoe & Ayers, 2004), (2) hög arbetsbelastning (Shain, 1999; Steptoe 

& Ayers, 2004), (3) socioekonomisk position (Steptoe& Ayers, 2004), (4) tidspress (Kerr & 

Leith, 1993; Steptoe & Ayers, 2004), (5) arbetslöshet (Steptoe & Ayers, 2004). Den stressnivå 

en individ upplever kan även variera över tid samt i allvarlighetsgrad. Vidare kan olika 

faktorer interagera med varandra vilket kan medföra starkare stressreaktioner (Steptoe & 

Ayers, 2004). 

     Visualisering. Visualisering är en mental teknik som används av många atleter för att till 

exempel förbättra prestationsförmågan (Arvinen-Barrow et al., 2007; Post, Muncie & 

Simpson, 2012). Morris, Splittle och Watt’s (2005) definierar visualisering som: 

”Visualisering i idrott är skapelsen eller återskapelsen av en erfarenhet som involverar kvasi 

sensorisk, kvasi-perception, och kvasi-inverkans kännetecken, och att det är under viljan av 

kontroll från utövaren.” (s. 153, fritt översatt). 

Visualiserings är en process då hjärnan skickar signaler till kroppens muskler med 
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information om olika rörelsemönster (Olsson, 2010; Weinberg & Gould, 2007). Även 

Lindström (2012) beskriver visualisering som att det är en mental tankeprocess där man 

skapar en upplevelse i medvetandet med hjälp av sina sinnen. Med hjälp av denna upplevelse 

kan man identifiera självupplevda styrkor och svagheter i syfte att förbättra sin prestation 

(Lindström, 2012). Olsson (2010) menar att visualisering kan benämnas som att man 

föreställer sig att man utför en rörelse utan att faktiskt utföra den, vilket då ska leda till en 

förbättrad motorisk prestation då hjärnan tränar på samma vis som om vi är i rörelse. 

 

     Coping. Enligt Andersson och Willebrand (2003) finns det olika uppfattning mellan vad 

allmänheten uppfattar som coping och vad forskning definierar detta begreppet. Även 

Hassmén, Hassmén och Plate (2003) definierar begreppet som ett redskap för att hantera 

stressfyllda situationer. För att tydliggöra hur begreppet definieras i denna studie har Lazarus 

och Folkman’s (1984) definition av coping valts: ”Vi definierade coping som en kontinuerlig 

förändring av kognitiva- och beteendeansträngning för att hantera specifika externa och/eller 

interna krav som tolkaspåfrestande eller överstigande av individens personliga resurser.”(s. 

141, fritt översatt). 

 

Stress och visualiserings teorier 

Två teorier presenteras med syfte att mer djupgående beskriva stress och visualisering. Ena 

modellen beskriver stressprocess (Smith, 1986) medan den andra beskriver var, när, vad och 

varför visualisering används (Munroe, Giacobbi, Hall & Weinberg, 2000). 

 

 

     Konceptuella modellen av Stress. För att förtydliga begreppet stress har Smith’s (1986) 

konceptuella modell av stress valts att presenteras för att beskriva stressprocessen.  



En visualiseringsbaserad interventions inverkan på upplevd stress    4 

 
 

 

     Situation. Första steget i stressprocessen är att en individ upplever en obalans mellan de 

krav som individen anser uppgiften kräver i relation till de resurser som individen anser sig ha 

för att klara av att genomföra uppgiften (Smith, 1986). Det krav som en individ upplever delas 

upp i två kategorier: yttre respektive inre krav. Mer specifikt är de inre kraven genererade från 

individens egna tankar (t.ex. tankat gällande önskvärda mål) medan de yttre kraven 

tillhandahåller aspekter utav fysisk karaktär, exempelvis tufft motstånd (Smith, 1986). Smith 

(1986) förtydligar även att obalansen mellan upplevda resurser och krav kan bistå med känsla 

av ilska, skuld och anspänning. 

 

     Kognitiv Tolkning. Den kognitiva tolkningen är nästa steg i stressprocessen och handlar 

om att individen uppskattar/tolkar vilka resurser denna har för att bemöta de upplevda krav 

som uppgift medför (Lazarus & Folkman, 1984; Smith, 1986). En möjlig tolkning som 

individen kan göra är att uppskatta sannolikheten av genomföra uppgiften med ett lyckosamt 

resultat med de resurser som denne anser sig besitta (Smith, 1986). I ett sådant fall kommer 

ingen stressreaktion att uppstå (Smith, 1986). Om det däremot är så att individens tolkning är 

att uppgiften kan medföra fara eller hot, eller att han/hon upplevd avsaknad av resurser, 

kommer en stressreaktion att uppstå (Smith, 1986). 

 

     Fysiologisk Reaktion. Om en individ uppfattar att denna inte har de resurser som krävs för 

att hantera den situationen han/hon befinner sig i kommer en stressreaktion att uppstå (Smith, 

1986). Det kan leda till en fysiologisk reaktion som kan exemplifieras som en förhöjd 

fysiologisk anspänning (Smith, 1986). Weinberg och Gould (2007) menar att förhöjd 

muskelanspänning kan vara en effekt som uppstår utmed den fysiologiska reaktionen. 
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     Hanterbarhet och uppgiftsbeteende. Det sista och avslutande steget i stressprocessen 

handlar om beteendemodifikation. Slutfasen utav en stressprocess handlar om att individ 

exempelvis blir mer målorienterad och använder sig utav det beteendet för att hantera 

liknande problem i framtiden (Smith, 1986). Weinberg och Gould (2007) menar att framtida 

utvikelser av liknade situationer som lett till stressprocessen kan uppstå som konsekvens 

under detta steget.   

 

     Personliga och motivationsfaktorer. Smith (1986) påtalar även att alla steg i 

stressprocessen, som är beskrivna ovan, influeras av personlighets- och motivationsfaktorer. 

Exempelvis kan personliga faktorer som individens självkänsla och motivation medföra en 

bättre uppskattning av ens resurser för att möta de krav som denne upplever. Personliga och 

motivations faktorer kan påverka hur en individ genomgår den kognitiva tolkningen, då dessa 

faktorer tenderar till att påverka hur individen tolkar sina resurser. 

 

 

 Situation Kognitiv Tolkning Fysiologisk Reaktion Hanterbarhet och 

 -Krav - Av efterfrågan -Fysiologisk respons uppgiftsbeteende 

STRESS -Resurser -Av resurser (t.ex. anspänning)  

  -Av konsekvenser   

  -Av betydelse utav 

konsekvenserna 

  

 

Figur 1: Konceptuella modellen av Stress (Smith, 1986, s. 40, fritt översatt) 

     Atleters visualiseringsanvändande, de fyra W (Where, When, What and Why). För att 

beskriva en atlets visualiseringsanvändning kan man använda sig av fyra utgångsfrågor som 

Personliga och motivations faktorer 
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kallas för ”the four W´s” (Munroe et al., 2000): Where, When, What and Why (fritt översatt: 

Var, När, Vad och Varför).  

     Var. Denna punkt tillhandahåller kunskap om i vilken miljö atleten befinner sig i då den 

använder sig av visualisering (Munroe et al., 2000). Tidigare forskning har bland annat 

påvisat att atleter exempelvis kan tillämpa visualisering såväl i idrottsrelaterade miljöer så 

som i träningslokalen och tävlingstillfällen samt utanför dessa i vardagslivet (Munroe et al., 

2000). 

     När. Denna punkt handlar om i vilka situationer atleter använder sig av visualisering, 

exempelvis om man tillämpar visualisering i träningssammanhang eller i vardagliga sysslor 

(Munroe et al., 2000). Munroe et al. (2000) påtalar att atleter tenderar att använda 

visualisering före en tävling men när det handlar om träningssammanhang tillämpas 

visualisering kombinerat med själva träningstillfället (under träning). 

     Vad. Denna punkt handlar om det innehållet som atletens visualisering består av, 

exempelvis vad atleten lägger ned sitt fokus på i sin visualisering som antingen kan bestå av 

hela övningar eller avgränsat till en enstaka rörelse (Munroe et al., 2000; Rodgers, Hall & 

Buckolz, 1991). 

     Varför. Denna punkt handlar om atletens syfte till att tillämpa visualisering, exempelvis 

kan atleten använda sig utav visualisering för att förbättra prestationen eller påskynda en 

inlärningsprocess gällande en specifik färdighet samt hanteringen av en skada. Visualisering 

kan även användas för att förbättra fokus inför kommande uppgift (Munroe et al., 2000). 

 

 

 

Situation 

Var, när 

Funktion 

Varför 
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Figur 2: En tillämpad modell för atleters användning av visualisering (Fournier, Deremaux 

& Bernier, 2008, s. 747, fritt översatt). 

Tidigare forskning 

Stress har påvisats kunna medföra ett antal negativa konsekvenser för atleter. Exempelvisa har 

forskning funnit att höga stressnivåer kan leda till försämrad koncentrationsförmåga (Anshel 

& Anderson, 2001; Steptoe & Ayers, 2004) som i sin tur kan leda till försämrad 

prestationsförmåga (Anshel & Anderson, 2001; Balk et al, 2013; Graydon, 2002; Hardy & 

Parfitt, 1991). Höga stressnivåer kan även medföra ökad risk för till exempel utbrändhet 

(Readeke, 1997) och skada (Ivarsson, Johnson & Podlog, 2013). 

För att öka en individs självförtroende och självkänsla har visualiseringsanvändning visats sig 

vara en effektiv teknik att tillämpa (Blomberg, 2004; Callow et al., 2001). Ett högt 

självförtroende kan i sin tur leda till att en individ undviker alternativt blir bättre på att hantera 

stress (Smith, 1986). Exempelvis påtalar Smith (1986) att en individ med ett högt 

självförtroende kan tolka sina resurser som tillräckliga för att möta de självupplevda kraven 

individen ställs gentemot. Gustafsson, Skoog, Podlog, Lundqvist och Wagnsson (2013) menar 

även på att ökning i en individs självförtroende kan leda till en förhöjd självtillit och hopp. 

Forskarna (Gustafsson et al., 2013) menar även på att denna förhöjning kan minska risken för 

utbrändhet, som enligt Readeke (1997) kan uppstå utifrån hög stressnivåer. 

Innehåll 

Vad 
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Visualisering har påvisats vara en teknik som atleter använder sig av frekvent (Omar-Fauzee 

et al., 2009; Williams, Cooley, Newell, Weibull & Cumming, 2013). Genom att vara 

förberedd och veta vad som kan inträffa både innan och under till exempel en tävling ökar 

chansen för att en atlet skall kunna prestera på en hög nivå (Hall, Mack, Paivio & Hausenblas, 

1998).  Noggranna förberedelser har även påvisats kunna bidra till att minska stressnivåer hos 

atleter (Baltzell, 1999;Weinberg & Gould, 2007). 

Hall et al. (1998) poängterar att olika atleter föredrar olika former av visualisering. 

Individuella atleter föredrar generellt en viss form av visualisering medan atleter inom 

lagidrott föredrar annorlunda fokus i sin visualisering. Hall et al. (1998) påpekade att det är 

viktigt att betrakta de olika atleternas situation för att på bästa sätt kunna applicera 

visualisering och få en optimal effekt. Nordin och Cumming (2005) fann i deras studie att 

deras deltagares användning av visualisering påverkades av själva situationen de befann sig i. 

Vidare påvisar Rodgers et al. (1991) att visualisering av en hel rörelse upplevdes som lättare 

av atleter i jämförelse med att dela upp rörelsen i mindre delar. Samtidigt påvisade även 

forskarna att det var lättare att visualisera delar av träningen/match än hela förloppet. 

I en studie av Martin, Mortiz och Hall (1999)identifierades fem typer av visualisering. En av 

de fem visualiseringstyper var Motivational Specific (MS) där individer visualiserar 

tävlingar/matcher med gynnsamma resultatet. Den andra visualiseringstypen var Motivational 

General-Mastery (MG-M) där individer ser sig själv i kombination med självupplevda känslor 

för att förbättra den mentala förmåga. Martin et al. (1999) menade att denna typ av 

visualisering (MG-M) främjar individens självförtroende samt kan vara en bidragande effekt 

till bibehållande utav positiv självbild. Hall et al. (1998) menar även på att MG-M 

visualisering är bland de mest frekvent använda hos atleter i deras studie. Den tredje 

visualiseringstypen var Motivational General-Arousal (MG-A) där visualiseringen 

huvudsakligen handlar om att visualisera kring tillstånd som medför avslappning. Martin et al. 
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(1999) menade på att denna typ av visualisering (MG-A) minskar känsla av orolighet, 

nervositet och ängslighet. Munroe et al. (2000) menade att detta var den mest frekvent 

använda visualiseringsformen bland atleter för att reducera stress. Den fjärde 

visualiseringstypen var Cognitive Specific (CS) där individen visualiserade kring specifika 

uppgifter (t.ex. straffspark). Den femte visualiseringstypen var Cognitive General (CG) som 

handlade om att visualisera strategier inför kommande övningar/tävlingstillfällen. Flera 

studier (Gregg & Hall, 2006; Gregg, Hal l& Nederhof, 2005; Hall et al., 1998; Morris et al., 

2005; Munroe et al., 2000) bygger på de olika typerna av visualisering som Martin et al. 

(1999) studie behandlat. I dessa studier har resultaten visats att atleter används sig av olika 

typer av visualisering beroende på i vilken situation de befinner sig i (t.ex. träning eller 

tävling), men även beroende på var i situationen atleten befann sig i (t.ex. före, under eller 

efter) (Gregg & Hall, 2006; Gregg et al., 2005; Hall et al., 1998; Morris et al., 2005; Munroe 

et al., 2000).  

     Interventionsprogram. Maynard, Hemmings och Greenlees (2007) presenterade 

forskning med syfte att undersöka hur olika stresshanteringsinterventioner påverkar individers 

upplevda stressnivå. Forskarna fann, i denna studie, att multimodells (MS) interventioner var 

ett effektivt verktyg för att minska somatisk stress. Detta stöds även av Rumbold, Fletcher och 

Daniels (2012) som menar på att MS interventioner är effektiv för att minska somatisk stress 

så väl som kognitiv anspänning, forskarna menar vidare på att visualiseringsträning 

involveras som en del av en MS intervention. Maynard et al. (2007) menar dock att MS 

interventioner är både kostnadskrävande samt tidskrävande. Andra forskare (Kerr & Leith, 

1993; Whitmarsh & Aldermann, 1993) försökte i ett par studier att reducera stressnivåer hos 

atleter med hjälp av Stress Inoculation Training (SIT) interventioner. Huvudsakligen handlar 

SIT interventionen om att lära individer att tillämpa visualisering samt positiv self-talk för att 
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reducera stressnivåerna samt förbättra atleters prestationsförmåga (Kerr & Leith, 1993; 

Whitmarsh & Alderman, 1993). 

     Interventionsprogram med fokus på prestation. Munroe-Chandler, Hall, Fishburne, 

Murphy och Hall (2012) genomföre en studie med syfte att undersöka hur 

visualiseringsinterventioner påverkade prestationen bland unga atleter (ålder 7-14). Resultatet 

visade att de individer som kontinuerligt arbetade med visualisering påvisade en förbättrad 

prestationsförmåga i jämförelse med de som inte använde visualisering. Även Guillot et al. 

(2012) fann i en studie, med 22 tennisspelare, att visualiseringsträning hade en positiv effekt 

på prestation. Liknade resultat uppvisades även av Post et al. (2012) som i en studiepopulation 

bestående av simmare fann att implementering av visualisering ledde till förbättrad fysisk 

prestation.  

I en studie av Fontani, Migliorini, Benocci, Facchini, Casini och Corradeschi (2007) 

undersöktes tre grupper av atleter, (1) en grupp som inte tränade något, (2) en grupp som 

tränade fysiskt och (3) en grupp som tränade visualisering. Resultaten visade att den grupp 

som inte deltog i någon träning inte förändrade sig (varken i styrka eller snabbhet) medan 

individerna i den grupp som fick fysisk träning fick en förbättrad reaktivitet, rörelsehastighet 

och reaktionstid samt en ökad muskelstyrka (Fontani et al., 2007). I den sista gruppen som 

fick träna visualisering visades samma effekter på muskelstyrkan som den grupp som tränade 

fysiskt men ingen förändring när det gällande reaktiviteten (Fontani et al., 2007). Resultatet i 

studien visade även att visualisering kan förbättra de muskulära förmågorna, som stryka och 

kraft, samt kan leda till att förbättra en atlets prestation (Fontani et al., 2007). Resultatet 

visade även att visualisering förbättrade de elektriska processerna i hjärnan som inträffar före, 

under och efter avancerade rörelser (MRBM) (Fontani et al., 2007).  

Visualiseringsinterventioner har visat en positiv korrelation med idrottsprestation. Däremot är 

det viktigt att särskilja stress och prestationsförbättring enligt Rumbold et al. (2012) då 
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forskarna menar på att reducerade stressnivåer inte nödvändigtvis måste betyda 

prestationsförbättring.  

     Interventionsprogram med fokus på stressreducering. Utanför idrotten har ett antal 

studier genomförts med syfte att undersöka visualiseringstränings effekter på upplevd stress. 

Exempelvis genomförde Weigensberg et al. (2009) en studie med syfte att undersöka om 

visualiseringsträning kunde sänka kortisol nivån bland överviktiga individer. Resultatet visade 

att guidad visualisering kunde minska kortisol nivåerna hos experimentgruppen och menade 

på att reducerade stressnivåer var en efterföljd av visualiseringsinterventionerna. Ljung och 

Friberg (2004) menar på att en ökad kortisolutsöndring kan vara en fysiologisk reaktion som 

uppstår vid stress. Även andra forskare (Mizrahi et al. 2012; Nunes et al., 2007) fann i andra 

studier att guidad visualisering som kombineras med avslappning kunde medföra lägre 

stressnivåer bland individer med kliniska sjukdomar (t.ex. tarmsjukdom och cancer). Däremot 

fann inte Nunes et al. (2007) någon skillnad i kortisol nivåer utifrån deras 

interventionsutformning. Det är däremot viktigt att bemärka att inga utav dessa interventioner 

som omfattade visualiseringsträning var riktad gentemot atleter. 

Inom idrotten har visualiseringsanvändning uppmärksammats som ett verktyg för att öka en 

individs självförtroende men även för att reducera upplevda stressnivåer (Blomberg, 2004; 

Callow et al., 2001). Interventionsprogrammen, som involverar visualisering, har även påvisat 

sig vara gynnsamma för att öka idrottsprestationen bland atleter (Munroe-Chandler et al., 

2012; Guillot et al., 2012; Post et al., 2012).  

Författarna i denna studie menar på att en viss avsaknad existerar bland tidigare studier 

gällande hur visualiseringsträning och visualiseringsanvändning påverkar atleters stressnivåer 

vilket medför intresse att studera denna typ utav interventionsutformning. 

Visualiseringsinterventioner tenderar att undersöka en urvalspopulation som har någon form 
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av klinisk sjukdom. De interventionsprogram som involverar visualiseringsträning bland 

atleter är skapade genom att sambinda visualisering med andra stresshanteringsverktyg eller 

tillämpa visualiseringsträning som ett delmoment i en interventionsplan. Därför är det av 

intresse att undersöka hur interventionsprogram som baseras på visualisering påverkar atleter 

och ifall detta interventionsprogram kan reducera upplevda stressnivåer. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om en intervention baserad på visualiseringsträning kan 

reducera nivån av upplevd stress hos kampsportare. 

     Hypotes. Deltagarna i experimentgruppen förväntas reducera upplevda stressnivåer till 

skillnad från kontrollgruppen. 

Metod 

Försökspersoner 

I studien deltog 21 män och 6 kvinnor i åldrarna 16-41 år (M = 23.78, Sd = 6.70). Deltagarna 

fördelades slumpmässigt in i en experiment- och en kontrollgrupp. I experimentgruppen 

ingick 11 män och 3 kvinnor (M = 23.36, Sd = 7.37) medan de i kontrollgruppen ingick 10 

män och 3 kvinnor (M = 24.23, Sd = 6.18). Deltagarna var medlemmar i en 

kampsportsförening (individuell idrott) lokaliserad i sydvästra Sverige.  

Instrument 

Till denna studie användes Kessler et al. (2002) frågeformulär som syftar till att mäta 

stressupplevelsen hos individer. Enkäten bestod ursprungligen av tio frågor men i denna 

studie tillämpades nio av dessa (t.ex. på fråga: ” Under de senaste fyra veckorna, ungefär hur 

ofta, kände du dig nervös?”). Försöksdeltagarna ombads att indikera sina svar på en 5-gradig 

skala som bestod av alternativen: 1 – Aldrig, 2 – Mindre Sällan, 3 – Ibland, 4 – Nästan Hela 
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Tiden, 5 – Hela Tiden. K10 formuläret är ett beprövat instrument som tidigare studier 

uppvisat ha en god validitet (Kessler et al., 2002). 

Procedur 

Denna studie använde sig av ett bekvämlighetsurval. En idrottsförening lokaliserad i 

sydvästra Sverigevars huvudtränare samt ägare kontaktades i syfte om att boka datum och 

informera gällande studiens handling. Studien marknadsfördes genom affischer som sattes 

upp utmed den valda idrottsföreningen samt informerades varje individuell grupp inom 

föreningen under enskilda gruppträningspass utmed en veckas tidsaxel gällande projektet. För 

deltagande i projekt krävdes en intresseanmälan (se bilaga 1) som lämnades i receptionen hos 

föreningen, i samband med intresseanmälan mottogs ett informationsbrev som beskrev 

individens rättigheter utmed projektet samt kontaktuppgifter till forskarna. De individerna 

som deltog i studien slumpades, utifrån intresseanmälningarna, in i en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp. Ett första möte genomfördes med både experiment och kontrollgrupp. 

Under detta möte informerades deltagarna kring studiens etiska riktlinjer (t.ex. rätten att inte 

fullfölja studien och information gällande databehandling). Experimentgruppen fick under tre 

interventionstillfällen medverka i visualiseringsträning (se bilaga 2). Dessa tillfällen delades 

upp i två delar där första delen innehöll föreläsning samt diskussioner om visualisering medan 

andra delen bestod av fysisk aktivitet med praktiska inslag av visualiseringsövningar. 

Kontrollgruppen samlades under två tillfällen för att besvara den utvalda enkäten för denna 

studie innan ett fysiskt träningspass genomfördes som inte involverade några inslag av 

visualisering (se bilaga 3). Efter avslutad studie fick även kontrollgruppen ett externt 

träningstillfälle som sammanfattade det mentala interventionerna som experimentgruppen 

genomfört. Experimentgruppen blev tilldelad olika hemläxor i slutet av varje intervention (se 

bilaga 2). Experimentgruppens stressnivåer mättes fyra gånger medan kontrollgruppens 

stressnivåer mättes två gånger. 
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Interventionsupplägg 

Interventionerna påbörjades med en kort muntlig presentation där deltagarna fick information 

gällande de etiska riktlinjer samt upplägg för studien. I samband med informationen fick 

deltagarna även besvara K10-formuläret. Interventionstillfällena var indelade i två delar (se 

figur 3). Den (1) första delen behandlade öppningsvis information gällande grundläggande 

kunskap av begreppet visualisering. Första delen involverade även visualiseringsövningar 

samt lämnades utrymme för diskussion gällande vad som bemärkts under 

interventionstillfället. Den (2) andra delen utav varje interventionstillfälle bestod av fysisk 

aktivitet (träningspass) med inslag av de teoretiska aspekterna som diskuterats under den 

första delen av interventionen. I slutet av varje interventionstillfälle fick deltagarna en 

hemläxa som hade en koppling till vad för information som hade behandlats under 

interventionstillfället. Interventionsprogramet utformades huvudsakligen utmed MG-A samt 

MG-M (Martin et al., 1999).  

     Interventionstillfälle 1 – introduktion. Under den första intervention informerades 

deltagarna gällande kunskap om vad som skulle behandlas under denna och kommande 

interventioner. Den övnings som genomfördes var ”concentration grind” (Weinberg & Gould, 

2010, s. 391). Övningen diskuterades sedan i form utav öppen diskussion och kopplades till 

avslappning och selektiv uppmärksamhet. Efterföljande fysiska del involverade direkta 

visualiseringsövningar skapta utifrån den första delen utav interventionen. Hemuppgift som 

angavs efter denna intervention var att byta ut negativa tankar gentemot positiva tankar (t.ex. 

se morgonträning som ett attribut istället för något man ska kämpa sig igenom då 

motståndaren kanske inte har dessa förutsättningar). 

     Interventionstillfälle 2 – visualisering. Under den andra interventionen diskuterades 

visualisering mer djupgående. Deltagarna fick börja med att visualisera övergripande 

situationer (t.ex. en egenupplevd livshändelse som individen kunde relatera till) för att sedan 
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nischa visualiseringen gentemot den efterföljande fysiska delen. Under den fysiska delen av 

detta tillfälle genomförde deltagarna en övning där de själva skulle ge sig feedback gällande 

vad man gjorde bra och dålig i föregående övning genom visualisering. Hemuppgiften som 

gavs efter detta interventionstillfälle var att utforma ett tydligt och välutformat 

visualiseringsprogram som individen skulle tillämpa för att förbättra och förberedda sig 

gentemot specifika situationer (själv-valda situationer). 

     Interventionstillfälle 3 – avslutning. Första delen utav detta interventionstillfälle 

involverade mycket reflektion då deltagarna gavs möjlighet att öppet ställa frågor gällande allt 

som diskuterats under föregående tillfällen. Vidare fick de även diskutera kring olika 

framgångsfaktorer/färdigheter i form av psykisk och fysiska aspekter som de ansåg vara 

viktiga komponenter i sin idrott. Dessa aspekter placerades sedan ut under en Psychologcal 

Skill Training (PST) modell (Weinberg & Gould, 2010, s. 261). Individerna fick sedan 

gradera sig utmed en tiogradig skala gällande hur väl de själv upplevde att de erhöll de 

angivna aspekterna som gruppen tagit fram som viktiga komponenter för ett lyckosamt 

idrottsutövande (inom kampsport). Under den fysiska delen (del två) kombinerades de 

teroetiska aspekterna som uppkommit under första delen gällande visualisering, där man 

praktiskt fortsatte att tillämpa dessa aspekter (t.ex. kampsportsövningar i kombination med 

guidad visualisering). Hemuppgiften som gavs efter denna intervention var att fortsätta arbeta 

med visualisering och även att koppla ihop denna med PST modellen. Som avslutning gavs 

även en hemläxa där de skulle fortsätta att arbeta med PST efter de riktlinjer som hade 

presenterats under interventionstillfället. 
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Figur 3: Interventionsprogrammets upplägg för experimentgruppen.  

Analys 

De data som samlats in i form av K10-enkäterna behandlades i datorprogrammet 

Statistical Package of Social Sciences (SPSS). Till denna studie genomfördes två oberoende 

T-test för att jämföra den uppskattade stressnivån mellan experiment- och kontrollgrupp innan 

respektive efter interventionen. Jämförelsen innan interventionen syftar till att undersöka om 

de två grupperna är relativt lika. Vidare beräknades, efter rekommendationer från till exempel 

Ivarsson, Andersen, Johnson och Lindwall (2013), Cohen´s d effektstorlek för respektive 

jämförelse genom ekvationen d=(M1-M2)/√((SD1
2
+SD2

2
)/2). 

Etiska övervägande 

Vid intresseanmälan mottog varje individ ett separat informationsbrev där syftet med studien 

framgick. I brevet presenterades information kring att allt deltagande var frivilligt och att de 

när som helst hade möjlighet att avsluta sitt deltagande i studien utan någon angiven orsak, 

information om konfidentiellitet samt kontaktuppgifter till forskningsledarna (se bilaga 4a). 

De deltagarna som inte var myndiga (under 18 år) blev kontaktade via önskvärt sätt angivet på 

intresseanmälan för att sedan erhålla ett nytt informationsbrev där målsmans underskrift 

krävdes (se bilaga 4b). Denna underskrift mottogs i samband första interventionen som 

omyndiga deltagarna deltog i. Vi följde även de riktlinjer som gäller för personuppgiftslagen 

angivna enligt Vetenskapsrådet (2002).  
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Resultat 

Ett oberoende T-test genomfördes för att undersöka eventuella skillnader i upplevd stress 

mellan kontrollgrupp och experimentgrupp före interventionsstart. Resultatet visade att det 

inte fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan kontrollgrupp och experimentgrupp (M 

= 1.92, Sd = 0.52 respektive M = 1.90, Sd = 0.56), t (25) = 0.126, p = 0.901. Vidare visade 

resultatet en Cohen´s d effektstorlek på 0.04. Detta kan diskuteras som en väldigt liten 

effektstorlek.   

Vidare genomfördes ett oberoende T-test för att undersöka eventuella skillnader i upplevd 

stress mellan kontrollgrupp och experimentgrupp efter avslutad intervention. Resultatet visade 

att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan kontrollgrupp och 

experimentgrupp (M = 1.89, Sd = 0.48 respektive M = 1.52, Sd = 0.47), t (25) =2.03, p = 

0.053. Vidare visade resultatet en Cohen´s d effektstorlek på 0.78 vilket kan diskuteras som 

en moderat effektstorlek (Cohen, 1988).  

 

 

Figur 4. Kontroll och experimentgruppens rapporterade stressnivå i medelvärden före 

respektive efter interventionens genomförande. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om en intervention baserad på visualiseringsträning 

kunde reducera nivån av upplevd stress hos kampsportare. Inga statistiska signifikanta 

skillnader fanns mellan gruppernas stressnivåer efter interventionernas slut. Däremot 

uppvisades Cohen´s d en effektstorlek på 0.78 vilket indikerar att det kan finnas en praktisk 

skillnad mellan grupperna (t.ex. Vacha-Haase & Thompson, 2004). Eftersom effektstorleken 

är positiv indikerar den att interventionsgruppen, efter avslutad intervention, uppvisade en 

lägre stressnivå än kontrollgruppen.   

Denna studie syftade till att undersöka visualiseringsträningseffekt på stress. Även om 

resultatet inte uppvisade någon statistisk signifikant skillnad mellan grupperna erhölls en 

moderat effektstorlek vilket indikerar på att det kan finnas en praktisk signifikant skillnad 

mellan grupperna. Med praktisk signifikans menas att resultatet kan diskuteras som 

meningsfull inom det specifika kontext som studien är genomförd (Ivarsson et al., 2013a). I 

denna studie menar författarna att den sänkning i stressnivån som påvisas i 

experimentgruppen kan anses som meningsfull. Anledningen till att detta fynd kan anses vara 

meningsfullt är sedan stress, tidigare nämnts vara ett stort problem som inom idrotten kan leda 

till exempelvis ökad risk för skada (Ivarsson et al., 2013b), utbrändhet (Raedeke, 1997) samt 

depression (Folkman & Moskowitz, 2000; Shain, 1993; Steptoe & Ayers, 2004). Med detta 

menas att även mindre insatser som kan förebygga de nackdelar som kan uppstå genom höga 

stressnivåer är viktiga att bemärka som meningsfulla. Motivet till att diskutera vårt resultat i 

ljuset av den framräknade effektstorleken istället för enbart fokusera på det framräknade p-

värdet är att antal studier har påvisat att det finns ett substantiellt problem med p-värdet 

(Goodman, 1999). Författarna i denna studie menar även att resultatet som påvisats bör ses 

som ett komplement till tidigare studier som undersökt sambandet mellan 

visualiseringsanvändning i olika kombinationer med stress. 
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Detta resultat går i linje med till exempel Blomberg (2005) och Cumming och Hall (2002) 

som påtalat att visualiseringsanvändning kunde tillämpas för att reducera stressnivåer bland 

atleter. Vidare ger resultatet även stöd till Martin et al. (1999) som menar på att 

interventionsprogram utformade i samband med MG-A kan medför reducerade stressnivåer.  

Sedan grupperna var relativt homogena under föremätningarna, men sedan påvisade en 

avvikelse i form av reducering i upplevda stressnivåer hos experimentgruppen, medför detta 

att man skulle kunna diskutera kring att visualisering kan ha haft en bidragande effekt till 

denna reducering av stressnivåer. Detta resonemang grundas i att ett Cohen´s d uppvisades en 

liten effektstorlek (0.04) innan interventionerna påbörjades medan en moderat effektstorlek 

(0.78) av Cohen´s d påvisades efter interventionsavslut. 

Författarna till denna studie menar på att den påvisade reduceringen i upplevda stressnivåer 

hos experimentgruppen kan ha skett på grund utav ökad visualiseringsanvändning bland 

deltagarna. Denna reducering i upplevda stressnivåer kan dock även ha skett genom att 

deltagarna exempelvis har påskyndat en inlärningsprocess (Munroe et al., 2000), och 

därigenom förbättrat exempelvis sitt självförtroende som i sin tur kan leda till minskad stress 

sett utifrån Smith’s (1986) modell (se Figur 1). Sedan visualiseringsträning även påvisats ha 

en positiv korrelation till ökad idrottsprestation (Arvinen-Barrow et al., 2007; Guillot et al., 

2012; Omar-Fauzee et al., 2009), medför detta att man bör spekulera i det funna resultatet i 

denna studie med en viss försiktighet. Detta då en ökad idrottsprestation eventuellt kan 

resultera i förhöjningar av självförtroende bland deltagare, vilket skulle kunna medföra 

reduceringar i upplevda stressnivåer, även detta sett utifrån Smith (1986).  

Då stress även påvisats kunna uppstå utifrån en rad olika livshändelser (Steptoe & Ayers, 

2004), bör även detta resultat i studien ses med en viss försiktighet. Detta argument finner 

underlag av de uppvisade reduceringarna som skett i stressnivåer kan ha uppstått utmed andra 

faktorer utöver det interventionsprogramen behandlat. En anledning till att exempelvis 
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reduceringar i upplevda stressnivåer fanns i experimentgrupp kan vara sedan individerna 

exponerades för varandra under flertal tillfällen till skillnad från kontrollgrupp, och 

därigenom kan ha känt större trygghet. Något som även inte redovisats i studien är 

hänsynstagandet till den observerande tolkningen som författarna menar uppstått utmed 

studien, denna observerade tolkning kan exemplifieras genom att experimentgruppen påvisat 

ett större samspel mellan deltagarna utmed interventionstillfällena, en skillnad som inte 

uppstått hos kontrollgrupp. Författarna menar att denna icke-antecknade observation kan vara 

en orsak till varför experimentgrupp uppvisat reducerade nivåer av stress, vilket även 

motiverar varför experimentgruppen eventuellt känt större trygghet. 

En av anledningarna till varför vi valde att undersöka visualiseringsanvändning i samband 

med upplevd stress beror på att författarna i denna studie menar att det saknas kunskap inom 

idrottsområdet. Mycket av den forskning som påvisat ett positivt samband mellan 

visualisering och sänkta stressnivåer har genomförts med urvalspopulationer som till exempel 

lider av kliniska sjukdomar (Mizrahi et al., 2012; Nunes, et al., 2007), det vill säga inte atleter.  

Däremot involveras visualisering inom flertal interventionsprogram i syfte om att minska 

stressnivåerna bland atleter (Maynard et al., 2007; Rumbold et al., 2012). Exempel på några 

utav dessa interventionsprogram (t.ex. MS interventioner och SIT intervention) som 

undersökt visualiseringsträningseffekt på stress tenderat att tillämpa en kombination av flertal 

former stresshanteringsverktyg (t.ex. positiv self-talk, avslappning samt utbyte av tankar) för 

att reducera de upplevda stressnivåerna (Gretchen & Leith, 1993; Maynard et al., 2007; 

Rumbold et al., 2012). Författarna i denna studie menar att det finns svårigheter att påtala 

vilken direkt effekt visualisering har bland atleter då flertal utav de interventionsstudier som 

genomförts involverar flertal stresshanteringsverktyg och inte endast tillhandahåller 

visualisering. Detta medför en kunskapslucka då stressnivåer logiskt bör kunna reduceras 
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genom visualiseringsanvändning då det samband tidigare påvisats hos individer som lider av 

kliniska sjukdomar men inte direkt påvisats hos atleter. 

Författarna i denna studie menar att de försökt isolera visualiseringsträning för att tydligare 

kunna påvisa sambandet mellan visualisering och upplevda stressnivåer. De övriga 

stresshanteringsverktyg som berörts har i bästa mån försökts reduceras för att tydligare påvisa 

det ovan-nämnda sambandet. Författarna menar även att denna studie bör ses som en påbörjan 

av arbete att bevisa den egentliga effekten som visualiseringsträning kan medför hos atleter. 

Detta interventionsprogram kan därmed anses vara ett första försök på att standardisera 

visualiseringsinterventioner och avskilja det från andra stresshanteringsverktyg. Författarna i 

denna studie menar att denna studie bör ligga som grund för framtida forskning i ovan 

nämnda syfte om att försöka isolera visualiseringsträning.  

Metoddiskussion 

Då resultatet i denna studie inte påvisade en statistisk signifikans (p = 0.053), menar 

författarna på att exempelvis ytterligare en deltagare hade kunnat medföra en förändring som 

skulle kunna leda till att vågskålen hade tippat över till att finna en signifikans. Vi har därför 

valt att använda effektstorlekar som ytterligare analysverktyg då detta kan användas för att 

uttala sig om storlek på effekter av till exempel interventioner (något som inte p-värde kan; 

Ivarsson et al, 2013a). Ett potentiellt problem med den aktuella studien var bortfall. Under 

studiens gång var det totalt fyra individer som inte fullföljde studien (två från varje grupp). 

Detta motsvarar ett bortfall på 12.5%.  

Anledningen till att prestationsinterventioner har presenterats i denna studie under tidigare 

forskning, även fast det inte direkt undersökts inom denna studie, är för att påvisa vilken 

forskning som tidigare bedrivits inom visualiseringsträning bland atleter. En annan anledning 
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till att prestationsinterventioner har presenteras är sedan det kan vara en bidragande effekt av 

vad visualiseringsträning bland annat kan medföra. 

Den valda enkätundersökningen som tillämpades var K10-formuläret skapat utav Kessler et 

al. (2002). Sedan ingen svensk översättning erhölls utav detta formulär ombads två olika 

svenska – och engelska – lärare, utifrån två olika skolinstitutioner, att skapa en översättning 

av detta formulär. Denna översättning medförde att två frågors översättning blev jämlika på 

svenska vilket medförde att en fråga blev borttagen utifrån original enkäten. För att även på 

ett så tydligt sätt kunna presentera minskningar i självuppskattade stressnivåer valdes de olika 

svarsalternativen till att räknas om i olika poäng där begreppet: ”Aldrig” motsvarade siffran 

”1” och ”Hela tiden” motsvarade siffran ”5”. Motiveringen till detta var att ju lägre värden 

deltagarna uppvisade ju lägre var deras generellt upplevda stressnivåer. 

Till visualiseringsinterventionen valdes visualiseringstypen MG-A samt MG-M, från Martin’s 

et al. (1999) fem visualiseringstyper. Motiveringen till valet utav dessa visualiseringstyper var 

sedan författarna i denna studie ansåg att de var mest lämpade i parallell med 

interventionsutformningen, då dessa visualiseringstyper berör stress samt självförtroende.  

Resultatet påvisade att experimentgruppen reducerade sina stressnivåer genom K10-

formuläret. Detta lämnar dock utrymme för diskussion ifall experimentgrupp angivit lägre 

värden vid varje mätningstillfälle som ett resultat av kontinuerligt deltagande. Brannigan och 

Zwerman (2001) presenteras i sin studie ”The Hawthorne Effect”. Denna effekt handlar om 

att deltagare förändrar sina resultat i det avseende de mäts i, denna förändring sker på grund 

att deltagarna är medvetna om att de blir studerade (Brannigan & Zwerman, 2001). Denna 

effekt hade kunnat motverkas genom att exempelvis låta kontrollgrupp mottaga en 

placeboeffekt. Igenom denna placebo hade man mer tydligare kunnat stödja det funna 

resultatet i denna studie, antagande att likvärt resultat hade påvisats. 
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Däremot kan även denna placebo diskuteras då stress påvisats vara ett begrepp som breder sig 

utöver flertal aspekter (Steptoe & Ayers, 2004). Genom att applicera en placebo som 

exempelvis motivationsinterventioner finns fortfarande möjlighet att denna skulle inverka på 

stressnivåerna då Smith (1986) menar att intern motivation påverkar hur man tar sig igenom 

en stressprocess. Författarna i denna studie menar därmed på att det hade kunnat finns 

problematik att hitta en placeboeffekt som inte hade haft en inverkan på upplevda 

stressnivåer. 

En styrka med studien är att deltagarna i de två grupperna var relativt lika vid start av 

intervention (både i medelålder, könsuppdelning, arbetsstatus och idrotts utövningstid). En 

annan styrka med studien var att intervjuer med deltagare genomfördes fortlöpande. Svaren 

från dessa intervjuer gav respons på hur deltagarna upplevde passen. Sammanfattningsvis var 

deltagarnas svarsrespons gällande passens innehåll och genomförande överlag positiva (se 

bilaga 5). 

Implikationer 

Visualiseringen är ett verktyg som kan bidra till att reducera upplevd stress hos atleter 

(Blomberg, 2004; Cumming & Hall, 2002; Munroe et al., 2000), och ge bättre förutsättningar 

till att förbättringen både psykiska färdigheter (självförtroende och självkänsla) samt fysiska 

färdigheter (idrottsprestation) (Blomberg, 2004; Callow et al., 2001; Arrvinen-Barrow et al., 

2007; Guillot et al., 2012). Sedan vi i vår studie påvisat att deltagande i en 

visualiseringsintervention minskat stressnivån (se figur 4), så anser vi att 

visualiseringsanvändning är något som kan användas av idrottsutövare för att motverka de 

negativa efterföljder som höga stressnivåer kan bidra till. Implikationer skapade utifrån denna 

studie är även att visualiseringsträning inte nödvändigtvis behövs ses som en del av ett 

interventionsprogam för att arbeta utmed stress, utan kan självständigt användas för att arbeta 

utmed atleter som har höga stressnivåer. 
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Framtida forskning 

Tidigare studier har påvisat att atleter som tillämpar visualiseringsanvändning kan förbättrar 

sin prestationsförmåga (Callow et al., 2001; Arvinen-Barrow et al., 2007; Omar-Fauzee et al., 

2012), samt att visualisering kan bidra till förhöjt självförtroende (Blomberg, 2004; Callow et 

al., 2001). Interventionsprogram som SIT samt MS har även påvisat kunna leda till 

reducerade stressnivåer (Kerr & Leith, 1993; Maynard et al., 2007; Whitmarsh & Alderman, 

1993). Däremot finns en viss avsaknad i uppföljningsstudier med syfte att undersöka vilken 

långtidseffekt visualisering har (Rumbold et al. 2012). Rumbold (2012) menar att ett beteende 

kontinuerligt bör upprätthållas under minst sex månader för att detta beteende skall bli till en 

vana. Det finns även en avsaknad av kunskap gällande vilken specifik effekt 

visualiseringsinterventioner enskilt har på atleter. De rekommendationer som uppkommit 

under denna studie är att kontinuerligt arbeta utmed visualisering och genomföra efterföljande 

studier utav de individer som genomgått interventioner som tillhandahåller visualisering för 

att se över eventuellt samband över en längre tidsaxel. En annan rekommendation som 

skapats utmed denna studie är att flera interventioner bör genomföras som endast 

tillhandahåller visualisering i kombination med upplevda stressnivåer för att se ifall man 

eventuellt kan erbjuda atleter en mer kostnadseffektiv interventionsprogram som endast 

involverar visualiseringsträning ifall syftet för föreningen är att arbeta specifikt gentemot 

stress. 

Konklusion 

I vår studie fann vi ingen statistisk signifikant skillnad i upplevd stress mellan en 

experimentgrupp som deltagit i en visualiseringsbaserad intervention och en kontrollgrupp. 

Dock påvisades en moderat effekt vilket bidrar till att resultatet ändå kan påvisa en 

meningsfull skillnad mellan grupperna. Visualisering bör därmed diskuteras som ett viktigt 
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redskap att tillämpa för att förebygga de negativa efterföljder som höga stressnivåer kan 

medföra. 
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Bilaga 1 

Intresseanmälan 

Ingen personlig information kommer att presenteras i studien, anledningen till 

intresseanmälan ligger begrundad i att få utforma en målgrupp. Målgruppen kommer att 

slumpas fram utefter antal erhållna intresseanmälningar. 

 

1) Namn: __________________________________________ 

2) Ålder: ________ (ex. 1989) 

 

3) Kön:Man / Kvinna 

 

4) Mobil Nummer: _________________________________ 

 

5) Mailadress: _____________________________________ 

 

6) Vill du bli kontaktad via telefon eller mail (Var god och ringa in det alternativ som 

passar dig bäst); 

Mail   Telefon 

 

7) Vilken typ av kampsport tränar du? 

Thaiboxning  MMA  BJJ 

 

8) Hur länge har du tränat kampsport? 

________ månader 
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9) Sysselsättning (Var god och ringa in det alternativ som passar dig bäst): 

Arbetande 

Student (Gymnasium)  

Student (Högskola) 

Övrigt 

 

 

10) Finns det någon av följande dagar då du är osäker på att du kan följa med (Var 

god och ringa in det alternativ som INTE passar dig): 

5 Okt  12 Okt  19 Okt 

 

Kontaktuppgifter till forskningsledare 

Josephine Runeke Tel. Nr: 0733970426 Mail: josrun11@student.hh.se 

Robert Szasz  Tel. Nr: 0761622447 Mail: robsza08@student.hh.se 
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Bilaga 2 

Intervention - Experimentgrupp 

Intervention 1 

     Del 1a (Totalt: 32 minuter). 

-Presentation av forskarna 

- Introduktion av kort info om interventionernas helhet 

- Information gällande etiska rättigheter 

- Enkätundersökning 

- Introduktion av visualisering 

- Uppgift (Concentration Grind): Utförs i två olika situationer(1: utan störnings moment, 2; 

med störnings moment) där deltagarna får antecknaupplevda känslor efter varje situation för 

att sedan se vilken situationen som upplevdes mest stressfylld 

- Bemärk individers funktion att arbeta utmed störnings moment (stress) 

- Diskuterar hur man kan använda sig av utbyte av negativa tankar i olika stressade situationer 

för att lära sig hantera dessa med både egna exempel samt från kända atleter (kopplad brygga 

utifrån förgående övning) 

 

Del 2 (Totalt: 38 minuter). 

- Hopprep uppvärmning 5 minuter 

- Genomgång utav övning (högerslag, vänster kroppsslag, spark mot kropp) i kombination 

med att försöka visualisera övningen undertiden man genomför övningen/under vila (6 ronder 

a la 2 minuter per rond och 30 sekunders vila med påbyggnad utav ett valfritt logiskt följt slag 

i varje vila). Syftet är att introducera visualisering. 

- Fysträning, intervallövningar som fysiskt påfrestar kroppen, anpassad efter att varje 

deltagares förutsättningar. 
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Del 1b (Totalt 5 minuter). 

- Hemuppgift:Försöka byta ut negativa tankar till mer positiva tankar kopplad i samband med 

relevanta idrottshändelser. 

- Avslutas med att förtydliga interventionens innehåll samt öppet för allmänna frågor 

Intervention 2 

     Del 1a(31 minuter). 

- Presentation av forskarna 

- Informationgällandeetiskarättigheter 

- Enkätundersökning 

- Information gällande ett visualiseringsprogram generella fördelar med visualisering 

- Uppgift (Visualisering 1): Deltagarna får testa själva att använda sig av visualisering genom 

att föreställa sig en valfri situation. 

- Uppgift (Visualisering 2): Deltagarna får information gällande vad som skall genomföras i 

del 2 utav interventionen och gers tid att visualisera inför kommande del. 

 

     Del 2 (Totalt: 34 minuter). 

- Hopprep uppvärmning 5 minuter 

- Skuggboxning (Bygger vidare på tidigare visualiseringsövning (Visualisering 2) som 

genomfördes under första delen utav interventionen, 3 ronder, 2 minuter per rond, 20 

sekunders vila) 

- Sparring (Bygger vidare på tidigare visualiseringsövning (Visualisering 2) som genomfördes 

under första delen utav interventionen, 6 ronder, 2 minuter per rond, 40 sekunders vila). Varje 

individ sparras med samma individ i två ronder där rondvilan även används för att visualisera 

förgående rond för att identifiera aspekter som kan leda till prestationsförbättring. 
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- Fysträning, intervallövningar som fysiskt påfrestar kroppen, anpassad efter att varje 

deltagares förutsättningar. 

Del 1b (Totalt: 8 minuter). 

- Hemuppgift: Skapa ett eget visualiseringsprogram utifrån situationer som tenderar till att 

medföra minskad prestation oavsett om det är i träningssammanhang eller verkliga livet 

- Avslutas med att förtydliga interventionens innehåll samt öppet för allmänna frågor 

Intervention 3 

     Del 1a (Totalt: 28 minuter). 

- Presentation av forskarna 

- Information gällande etiska rättigheter 

- Enkätundersökning 

- Diskussion om de föregående interventionerna  

- Deltagarna får i grupper identifiera både psykiska och fysiska färdigheter som är behövliga 

för en bra prestation i sin idrott 

- Diskussion/reflektion gällande varför de angivna färdigheterna har tagits upp   

- Deltagarna får fylla i en PST modell med valfria färdigheter som diskuteras och gradera sig 

själva hur bra de anser sig vara 

     Del 2 (Totalt: 38 minuter). 

-Hopprep uppvärmning 5 minuter 

- Skuggboxning (2 ronder, 2 minuter, 20 sekunders vila mellan) 

- Sparring i samband med visualisering (4 ronder, 1 minuter, 40 sekunder vila). Uppvärmning 

att genom visualisering skapa förbättrade förutsättningar inför efterföljande sparring (se nästa 

punkt) 

-Klustrade i grupper (av fyra personer) där en individ får sparras mot varje enskild individ i 4 
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ronder utan vila medan de olika individerna som väntar på sin tur/har sparrats klart ställer sig 

vid sidan för att heja och stimulera stress genom omgivningen (4 ronder, 1 minut, 0 sekunders 

vila, 1 gång per person) 

- Fysträning, intervallövningar som fysiskt påfrestar kroppen, anpassad efter att varje 

deltagares förutsättningar. 

 

Del 1b (Totalt: 9 minuter). 

-Hemuppgift: Arbeta utmed PST modellen och utöka denna för att förbättra sin prestation i 

samkoppling med visualisering. 

- Avslutande med att förtydliga vikten av visualisering samt avsatt tid för allmänna frågor, 

funderingar och diskussion om interventionerna som helhet  
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Bilaga 3 

Intervention - Kontrollgrupp 

Tillfälle 1 (1 timma, 15 minuter) 

- Hopprep uppvärmning 5 minuter 

- Skuggboxning (2 ronder, 2 minuter, 20 sekunders vila mellan) 

- Teknikgenomgång (1: Vänsterslag, högerslag, 2: addera höger kroppsslag, 3: addera 

sidoförflyttning, 4: addera bakre spark, 4 ronder där en addering sker utmed varje rond, 3 

minuter per rond, 40 sekunders vila) 

- Teknikgenomgång (samma som ovanstående bara att den andra håller mitsarna) 

- Fysträning, intervallövningar som fysiskt påfrestar kroppen, anpassad efter att varje 

deltagares förutsättningar (20 minuter) 

- Stretching (10 minuter) 

Tillfälle 2 (1 timma, 15 minuter) 

- Hopprep uppvärmning 5 minuter 

- Skuggboxning (2 ronder, 2 minuter, 20 sekunders vila mellan) 

- Fyra inbjudna tränare höll mitsar medan individerna roterade i en cirkelrörelse, var tredje 

rond fick deltagaren sparka mits och få direkt feedback från tränaren medan återstående två 

ronder bestod utav att slå på säck. Totalt 9 ronder (varav 3 med tränare) som varade i 2 

minuter per rond, två gånger (totalt 18 ronder), 30 sekunders vila. 45 minuter 

- Fysträning, intervallövningar som fysiskt påfrestar kroppen, anpassad efter att varje 

deltagares förutsättningar (20 minuter) 
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Bilaga 4a 

Informationsbrev gällande mental träning. 

Syftet med studien är att undersöka hur olika interventioner påverkar individuella 

idrottare. 

 

Till undersökningen förväntas cirka fyrtiofem (45) individer att delta. Anledningen till att Du 

fått möjligheten att delta i undersökningen är för att vetenskapligt kunna påvisa vilka effekter 

diverse teorier inom idrottspsykologi har för påverkan på individen. All information som 

samlas in kommer att behandlas konfidentiellt, alla information kommer behandlas på 

gruppnivå samt kommer riktlinjerna givna enligt PUL (personuppgiftslagen) att följas. 

Under  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande 

utan angivet skäl. Du kan även avbryta ditt deltagande i efterhand vilket bidrar till att all den 

information du bidragit med kommer tas bort från studien.  Undersökningen görs i samband 

med en C-uppsats på Högskolan i Halmstad och är genomförd utav två studenter som studerar 

inom det idrottsvetenskapliga fältet. 

 

 

 

 

Det är viktigt att du tillgodoser möjligheten att delta på alla de seminarier som sker utmed 

hela forskningsförloppet, om du är meten om att några datum inte passar just dig, var god och 
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avböj inbjudan till följande studie. Utav de intresseanmälningar vi erhåller kommer en 

slumpvis uttagning ske. 

 

 

 

Kontaktuppgift: 

Namn: Robert Szasz   Namn: Josephine Runeke 

Telefon Nr: 07616222447   Telefon Nr: 0733970426 

Mail: robsza08@student.hh.se  Mail: josrun11@student.hh.se 

 

__________________________  ______________________________ 
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Bilaga 4b  

Informationsbrev, för atleter under 18 år, gällande mental träning. 

Syftet med studien är att undersöka hur olika interventioner påverkar individuella 

idrottare. 

 

Till undersökningen förväntas cirka fyrtiofem (45) individer att delta. Anledningen till att Du 

fått möjligheten att delta i undersökningen är för att vetenskapligt kunna påvisa vilka effekter 

diverse teorier inom idrottspsykologi har för påverkan på individen. All information som 

samlas in kommer att behandlas konfidentiellt, alla information kommer behandlas på 

gruppnivå samt kommer riktlinjerna givna enligt PUL (personuppgiftslagen) att följas. 

Under  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande 

utan angivet skäl. Du kan även avbryta ditt deltagande i efterhand vilket bidrar till att all den 

information du bidragit med kommer tas bort från studien.  Undersökningen görs i samband 

med en C-uppsats på Högskolan i Halmstad och är genomförd utav två studenter som studerar 

inom det idrottsvetenskapliga fältet. 
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Det är viktigt att du tillgodoser möjligheten att delta på alla de seminarier som sker utmed 

hela forskningsförloppet, om du är meten om att några datum inte passar just dig, var god och 

avböj inbjudan till följande studie. Utav de intresseanmälningar vi erhåller kommer en 

slumpvis uttagning ske. 

 

Målsmans underskrift:  Datum: 

 

_____________________  ________________ 

 

 

 

 

Kontaktuppgift: 

Namn: Robert Szasz   Namn: Josephine Runeke 

Telefon Nr: 07616222447   Telefon Nr: 0733970426 

Mail: robsza08@student.hh.se  Mail: josrun11@student.hh.se 

 

__________________________  ______________________________ 
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Bilaga 5 

Intervjutranskribering 

Intervention 1 

Person 1 

Hur upplevde du den första delen av träningspasset som behandlade den mentala biten? 

Den var väldigt bra faktiskt eeeeeeh det var mycket saker man …. e tänker på men ändå inte 

utför … i sitt tänkande ååå informationen var väldigt bra 

Hur tror du att du kan använda det du har lärt dig under passet? 

Det är ju att … jag kan jobbat mycket med eeeh tålamod och med koncentrationsförmåga ååh 

att detta kan hjälpa mig att ändra och tänka positivt och sånt. Det driver en framåt som jag 

känner att man kan använda sig det både i idrotten och utanför 

Person 2 

Vad tyckte du om träningspasset? 

Jag tyckte det var öh, bra idag, öh, för, jah,  

Vad var det som gjorde det bra? Eller vad var din första tanke? 

Jag tyckte det var bra uhm, att, öh, gå igenom och så ta det lite lugnt och sen köra lite 

stresstest om man säger det så man får igång hjärnan och så. Och sen köra något bra pass. 

Hur kändes det med övningarna? 

Jag tyckte det var väldigt bra  

Vad var det för känslor du skrev ner? 
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På första skrev jag att jag var väldigt stressad, för, för jag var nervös inför straffet och så och 

leta upp siffrorna för de låg ju huller om buller och sen på det andra störningsmomentet så 

blev man lite stressad där också, uhm, nervös, och irriterad på personen som stressade en för 

man lyssnar på alla andra. 

Hur tror du, du kan använda det du lärt dig i livet? Alltså både thaiboxning och utanför 

thaiboxningen. 

Jao, tycker jag visst, för ibland har man varit små irriterad och så, så som du själv sa så ska 

man tänka på något positivit. Om man är väldigt negativ ska man göra det positivt, så jag 

tyckte det var bra. 

Intervention 2 

Person 1 

Hur upplevde du den första delen av träningspasset som behandlade den mentala biten? 

Eeeeh asså jag vet ju typ asså när man ligger ned då kan jag typ tänka på egentligen på det 

som även tränarna säger vad det är som jag gör fel på träningen. Då kan jag mer ligga ned och 

tänka på hur jag ska göra istället. Det ända som jag tycket var svårt var att se mig själv  

Vilket sätt använde du dig av visualisering? 

Jag var någon annan som såg mig utföra övningarna, jag stod bredvid mig själv. 

Hur tror du att du kan använda det du har lärt dig under passet? 

….. det kan jag typ använda till det som jag tycker är såhär som jag blir stressad av, typ om 

jag har prov så och redovisning tycker jag typ är jobbigt …. så det är ju inte bara i 

thaiboxningen. Sen när det är mycket sparring? Och vi har paus har jag inte tänkt på vad jag 
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gör för fel och vad jag ska förbättra nästa runda asså jag har typ tänkt på … andra saker typ. 

Att man kan använda pausen som hjälp till att förbättra sig.  

Person 2 

Vad tyckte du om träningspasset? 

Det var bra 

Kan du definiera vad du tyckte som var bra? 

Öh den delen vi fick visualisera, det sakerna som vi skulle förbättra oss på, öh, och jag märkte 

resultat på en gång.  

Okej, tror du att du kan använda det här i träning-träningssammanhang? 

Aa alltså teorin bevisar att det fungerar, självklart, ja. 

Tror du att du även kan använda det i verkliga livet? 

Det gör jag ju på sätt och vis, eller, aa, alltså jag har stressigt jobb och ligger oftast efter på 

jobbet, och man måste ha diskuterat att man gör det här först och tar upp det och sen tillverka 

det, tillverka det, jag jobbar ju som snickare. 

Och hur länge har du jobbat med det? 

Sju år, plåtslagare? 

Det här är inget nytt för dig? 

Nej absolut inte, man ska jobba långsamt, man ska inte stressa, positiv stress kan vara bra 

kanske. 
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Använder du, uhm, du sa att du redan hade den här livsstilen men just den hemläxan som vi 

gav dig förra gången, har du försökt använda den, eller? 

Jag kommer inte ihåg var hemläxan var. 

Japp, svarar lite på frågan själv hehe. Nej det var i.a.f. bara en nyfikenhetsfråga, det 

handlade om att vända negativa tankar till positiva tankar. 

Jo men som jag sa, det gör jag alltid, ibland är jag för positiv, och är det verkligen att man 

hänger på tråden så är det, fan det ordnar sig. Ibland är det för positivt att det blir negativt, 

man måste se allvaret, måste vara realistisk. 

Intervention  3 

Person 1 

Hur upplevde du den första delen av träningspasset som behandlade den mentala biten? 

Eeeee första delen av detta passet var ….. ee var bra  eehe  vad ska jag säga  em e asså man 

kollar lite mer till detaljerna än innan , man får se de mindre sakerna  e de det var bra så den 

mindmappen eller det där spindelnätet ee det kan jag tänka mig vara användbart om man tar 

steget längre. Men för att det ska funka måste man göra det en längre tid. Man ska verkligen 

ta tid at göra det.  

Hur tror du att du kan använda det du har lärt dig under passet? 

Ee hur jag kan använda den, eee ska vi se hehe ja träningen precis som ni sa med också det 

här att man fokuserar på en sak som snabbhet och att man har hela mallen framför sig som 

man egentligen bara kan peka på det man vill träna på. Så har man det mycket enklare och 

behöver inte leta efter det och balandar inte ihop de olika sakerna asså åh snabbhet till 

exempel som man ska fokusera på. 
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Person 2 

Hur upplevde du den första delen av träningspasset som behandlade den mentala biten? 

Riktigt bra 

På vilket sätt var det de? 

Eeeeeh asså man blir ju positivare av att komma på dessa träningar, en annan inställning.  

Hur tror du att du kan använda det du har lärt dig under passet? 

Eeeh i skolan då man ska ha redovisiningar och andra träningar. Man kan förbereda sig bättre. 
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