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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vid vilken situation som simmare använder 

visualisering mest och varför samt simmarnas visualiseringsförmåga. I studien deltog 278 

simmare (15-30 år) i den kvantitativa delen och 3 simmare (17-23 år) i den kvalitativa delen 

av studien. De instrument som tillämpades till den kvantitativa delen var en konstruktion av 

SIAM och IPIES som tillsammans mäter idrottares visualiseringsförmåga och användning. 

Till den kvalitativa delen användes en semikonstruerad intervjumall. Resultaten från studien 

visade att det fanns några statistisk signifikant skillnad mellan högpresterade och 

lågpresterande simmare i visualiseringsförmåga. Resultaten visade att simmarena använder 

visualiseringen för att tänka positiv och fokusera samt förberedda sig inför nästa tävling. 

Dessutom sågs en tendens från den kvalitativa studien att högpresterade simmare hade bättre 

visualiseringsförmåga än lågpresterade och de använde visualiserings för att minska 

nervositet samt förbättra en prestation. Rekommendation med studien var att introducera och 

uppmuntra simmare att redan i lägre åldrar för visualisering som ett kompletterande 

träningsform till simningen, för att på så sätt förbättra simmares förberedelser inför tävling 

samt motivera till högre prestationsnivåer. 

Nyckelord: Simmare, visualiseringsförmåga, visualiseringsanvändning. tävlingsnivåer 
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Abstract 

The aim of the study was to investigate at which situation swimmers use imagery the 

most, why, and the swimmers imagery ability. The study involved 278 swimmers (15-30 

years) in the quantitative study, and 3 swimmers (17-23 years) in the qualitative part of the 

study. The instruments that were applied to the quantitative part were a construction of SIAM 

and IPIES which together measure the athlete's imagery ability´s and uses. For the qualitative 

part, a semi constructed interview was applied. The result of the study showed that there were 

statistically significant differences between high-performance and low-performance 

swimmers in imagery ability. The results showed that the use imagery to think positive and 

focused and prepare themselves before the next race. There was also a tendency from the 

qualitative study that high-performance swimmers had better imagery ability than low-

performance and used imagery to reduce nervousness and to improve the performance. 

Recommendation from the study was to introduce and encourage swimmers in lower ages to 

imagery as a complementary exercise for swimming, to improve the swimmer's preparation 

for the competition and motivate to higher performance levels. 

Keywords: Competition levels, imagery ability, imagery use, swimmers 



1 
 

Vi alla skapar och minns erfarenhet mentalt. Just mental färdighetsträning ökar inom 

idrottsvärlden (Morris, Splittle & Watt, 2005). Genom att repetera en rutin mentalt innan en 

stor tävling, kan idrottsmän förbereda sig för att uppnå optimal prestation när det verkligen 

gäller (Morris et al., 2005). Visualisering är en av de mest använda mentala strategier på 

grund av dess mångsidighet att kunna påverka olika resultat (Short, Ross- Stewart & Monsma, 

2006; Park, 2000). Detta för att visualisering använder sig av ett eller mer sinnen till att skapa 

eller återskapa en idrottsfärdighet eller situation (White & Hardy, 1998). Idrottare har 

rapporterat att de använder visualisering för att förbättra en färdighet (Hall, Mack, Paivio, & 

Hausenblas, 1998), prestation (MacIntyre & Moran, 2007), motivation (Munroe, Giacobbi, 

Hall & Weinberg, 2000) och självförtroende (Hall, Rodgers, & Barr, 1990). På grund av dessa 

fördelar används visualisering i stor utsträckning av idrottare på alla nivåer och dessutom 

rekommenderas visualisering av många tränare (Munroe-Chandler & Hall, 2007).  

Visualisering används idag som ett komplement av flera elitidrottare till deras 

fysiskaträning (Arvinen- Barrow, Weigand, Thomas, Hemmings & Walley, 2007; Omar-

Fauzee, Wan Daud, Abdullah & Rashid, 2009). Idrottare använder visualisering för att skapa 

rutiner inom sina idrottare för att vid tävlingssammanhang förbättra sina prestationer. Studier 

antyder att elitidrottare som är famgångsrika i sina respektive idrotter använder visualisering 

mer än icke framgångsrika idrottare (Arvinen-Barrow et al., 2007). Cumming och Hall´s 

(2002) fann i sin studie att skickliga idrottare använde mer visualisering än mindre skickliga 

idrottare. Vealey och Greenleaf (1998) föreslog att elitidrottare har en tydligare och mer exakt 

bild av hur en viss färdighet bör se ut, till skillnad från nybörjare som precis har börjat bilda 

en mental representation av skicklighet inuti deras sinnen. Andra forskare har föreslagit att en 

ökad användning av visualisering från elitidrottare speglar ett större engagemang för sin idrott 

(Hall, 2001). 

Generellt påvisar studier att enbart visualisering inte är så fördelaktigt träningssätt som 

fysisk träning är men att visualisering förbättrar inlärningen och prestationen i en större 

utsträckning än vad fysisk aktivitet kan göra (Post, Muncie & Simpson, 2012). Ett resultat av 

dessa upptäckter har bidragit till att man rekommenderar att använda visualisering i 

kombination med fysisk aktivitet för att få bästa utgång (Morris et al., 2005; Weinberg & 

Gould, 2007).  

Visualiseringsförmåga är en samling av färdigheter som inkluderar hur enkelt det är att 

producera en bild, bildens livlighet, kontrollen av bilden samt hur idrottaren vidmakthåller 
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bilden (Williams & Cumming, 2011). Visualisering är mest effektiv för idrottare som har en 

hög förmåga att hålla kvar en bild och kunna se denne klar och tydligt (Post et al., 2012). Alla 

har förmågan att generera en bild, men bildens kvalitet eller effektivitet kan skilja sig. 

Specifikt kan bilderna skilja i livlighet, styrbarhet, visuell representation, kinestetiska känslor, 

lätthet, emotionella upplevelser, och effektivitet bildalstring (Post et al., 2012). Emellertid kan 

förmågan att skapa en bild förbättras genom träning.  

Tidigare studier har visat fördelar med visualisering hos idrottare som utför en separat 

övning (övningar som har en tydlig början och ett tydligt slut, t.ex. fri kast och golf sving) 

och/eller en serie av övningar (serie av separata övningar, t.ex. gymnastik). Dock finns det 

marginell forskning som undersökt effekten med visualisering hos idrottare som utför en 

kontinuerlig övning som inte har någon tydlig början eller slut, t.ex. simning och löpning 

(Post et al., 2012). För att nå framgång inom simning krävs det att utföra den givna sträckan 

och simsättet snabbas tidsmässigt. Simning är en utmanande idrott som kräver många timmar 

av träning för att uppnå den styrka och uthållighet som krävs. Följaktligen, simmare ställs 

inför många utmaningar, så som intensiv träning och tävling som är svår att upprätthålla.  

De flesta är medvetna om att idrottare lägger ned mycket tid till sin fysiska träning, och 

ju högre nivå man är på desto mer tid läggs ned. I simning krävs flera timmar i bassängen för 

att nå sin maximala fysiska form. Alla som tränar på elitnivå är fysiskt starka och har bra 

teknik som behövs för att vara bäst inom deras idrott. Vem är det då som vinner? Är det 

slumpen som avgör vinnare och förlorare? Eller kan mental träning så som visualisering 

avgöra vem som vinner.  

Begreppsdefinition 

      Visualisering. 

Visualisering är en mental teknik som används av många idrottare för att förbättra 

prestationsförmågan (Post, Muncie & Simpson, 2012). Enligt Weinberg och Gould (2007) är 

visualisering när man skapar eller återskapar en upplevelse i sinnet med hjälp av mentala 

processer av hjärnan.  
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     Visualiseringsförmåga. 

Visualiseringsförmåga kan definieras som en individs förmåga att bilda levande, 

kontrollerbara bilder och behålla dessa under tillräckligt lång tid för att repetera dem (Morris 

et al., 2005). Idrottare har visat att genom att träna visualisering har de utveckla och förbättrat 

sin visualiseringsförmåga vilket har hjälp dem att föreställa sig olika situationer (Weinberg & 

Gould, 2007). Studier har även visat att visualiseringsförmågan är en viktig faktor för att 

visualiseringen ska få en positiv effekt på den idrottsliga prestationen (Hall et al., 1998). 

Teoretisk referensram 

     Idrottarens visualiseringsförmåga, Sport imagery ability model. 

En av de mer frekvent använda teorietiska ramverk som konstruerats för att mäta 

effekten av idrottares visualiseringsförmåga är Sport Imagery Ability Measures (SIAM). 

Denna modell omfattar idrottares visualiseringsförmåga i förhållande till idrotten (Morris et 

al., 2005). Basmodellen utgör ett ramverk av tre nivåer ( se Figur 1), med en faktor om allmän 

visualiseringsförmåga som leder till bildgenerering, känsla, och sinnes faktorer, och en tredje 

nivå som innehåller detaljer om individuell dimension, förnuft modalitet och känslornas 

egenskaper (Morris et al., 2005). De tredje nivåernas egenskaper inkluderar bild 

generationens komponenter i livlighet, kontroll, varaktighet, snabbhet och lätthet i 

kombination med den visuella känslomodaliteten. De föregående egenskaperna utgör en latent 

faktor formulerad på uppfattningen att visuella bilder och kan skapa en bas för att utvärdera 

de dimensionella kvaliteterna av en idrottens visualisering. Ytterligare två latenta faktorer, 

taktila, kinestetiska och emotionella subskalor samt hörsel-, lukt- och smak subskalor, bildade 

resten av modellens grund (Morris et al., 2005). Den andra latenta faktorn representerar de 

visualiseringsegenskaper som förknippas med diffusa kroppskänslor. Den tredje representerar 

de icke visuella sinnen i samband med de somatiska sinnesorganen. Denna gruppering av 

variabler representerar visualiseringens egenskaper som verkar ha den starkaste klarhet enligt 

analys av data från en bred åldersgrupp, med båda könen, flera kulturella grupper, och en bred 

utsträckning av resultatnivåer och idrotter (Morris et al., 2005).  
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Figur 1. “En tillämpad modell om en idrottares visualiseringsförmåga i förhållande till 

idrott”(hämtad från Morris et al., 2005, s. 27 fritt översatt). 

     Idrottarens visualiseringsanvändande, de fyra W (Where, When, What and Why). 

För att beskriva en idrottares visualiseringsanvändning kan man använda sig av fyra 

undersökningsfrågor som kallas för ”the four W´s” (Munroe et al., 2000): Where, When, What 

and Why (fritt översatt: Var, När, Vad och Varför). ”Var” handlar om vart idrottaren befinner 

sig när de använder sig av visualisering (Munroe et al., 2000), till exempel på träning, tävling 

eller utanför idrotten. ”När” handlar om i vilken situation idrottaren befinner sig i när den 

använder visualisering (Munroe et al., 2000), till exempel före, under eller efter träning och 

tävling men kan även användas till utanför till vardliga sysslor. ”Vad” handlar om vad 

idrottarens visualisering innehåller (Munroe et al., 2000), till exempel hur tydligt/klart och 

livfull visualiseringen är jämfört till verklighet och hur exakt visualisering är till den verkliga 

uppgiften. ”Varför” handlar om vad idrottarens syfte till att använda visualisering är (Munroe 

et al., 2000), till exempel kan man använda visualisering till att förbättra ens prestation av en 

viss färdighet, för att peppa inför en viktig tävling eller för att förbättra sitt fokus på uppgiften 

man har framför sig. Nedan presenteras de fyra W´s (se Figur 2) i relation till när de ska 
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användas i undersökningssyfte och deras relation till varandra enligt en studie av Fournier, 

Deremaux och Bernier (2008). 

 

Figur 2. ”En tillämpad modell för idrottares användning av visualisering”(hämtad från 

Fournier et al., 2008, s. 747 fritt översatt). 

Tidigare forskning 

     Idrottares visualiseringsförmåga. 

Forskning har visat ett samband mellan visualiseringsförmåga och lärandet och 

prestationen av en motorisk färdighet (Goss, Hall, Buckolz & Fishburne, 1986).  Psykologer 

har försökt undersöka individuella förmågor av visualisering det senaste årtionde men har 

misslyckats att specifikt mäta visualiseringsförmågan respektive det motoriska 

prestationsområdet (Hall, Pongrac & Buckolz, 1985). Dessutom, forskning förespråkar att 

visualisering är en förmåga likväl som en färdighet, och den kan förbättras genom 

regelbunden träning likt en motorisk färdighet (Rodgers, Hall, & Buckolz, 1991). 

För att bedöma idrottarnas visualiseringsförmåga, måste man överväga en rad olika 

variabler, eftersom visualiseringsförmågan inte kan representeras av en enda mätbar faktor 

(Hall et al, 1985; Richardson, 1977). Majoriteten av studierna har dragit en slutsats att 

visualisering består av flera specifika dimensionella och sensoriska komponenter. De två 

dimensioner som mest regelbundet diskuteras är de av livlighet och styrbarhet (Denis, 1985; 

Moran, 1993; Richardson, 1977). Moran (1993) beskrev dessa två dimensioner och 

konstaterade att den livlighet av en bild betecknar sin klarhet och skärpa, medan dimensionen 

styrbarhet hänvisar till den lätthet och precision med vilken en bild kan omvandlas eller 

manipuleras i ens sinne. Ytterligare dimensioner omfattar exakthet, varaktighet och enkelhet 

att generera en bild. Denis (1985) beskrev exakthet som en viktig komponent eftersom det är 

Situation 

Var, När 

Funktion 

Varför 

Innehåll 

Vad 
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nödvändigt för att innehållet i bilden visar exakt vad det är tänkt att referera till, till exempel 

objektets dimensioner, avståndet från subjektet till objektet, riktningen av rörelsen och dess 

magnitud. Varaktigheten är helt enkelt den tid en bild kan tydligt hållas i sitt sinne efter att 

den har bildats, medan enkelheten att generera en bild betraktas som den tid det tar att 

framkalla en bild (Denis, 1985). 

Flera studier har rapporterat att visualiseringsperspektiv (externt och internt) är viktigt 

för att förstå en idrottares visualiseringsförmåga (Hall et al., 1985). Det externa perspektivet 

definieras som när ens position i sin mentala process är observatör eller som att man ser en 

film om sig själv och ser sig själv utföra olika uppgifter (Cumming & Ste-Marie, 2001). 

Författarnas definition av det inre perspektivet är som att man inifrån ens kropp ser ut genom 

ögonen som om man skulle vara där på riktigt och utföra övningen (Cumming & Ste-Marie, 

2001). Idrottare kan även använda sig av båda från gång till gång men även växla mellan de 

olika perspektiven när de visualiserar (Hall et al., 1990). Tidigare forskning föreslog att 

elitidrottare gynnas av ett internt perspektiv, men denna uppfattning har motbevisats av Hall 

et al. (1990). White och Hardy (1995) hävdar att skillnaden i uppgiften kan påverka vilket 

perspektiv som idrottaren, beroende på kravet av en specifik idrottsprestation. 

Visualiseringsförmåga kan bidra till skillnader i prestation, detta kan antingen bero på att 

idrottaren har en medfödd lätthet att använde visualisering, eller har tränat upp dennes 

förmåga att använda visualisering effektivt, eller kombination av dessa (Vealey & Walter, 

1993).  

Arvinen-Barrow et al. (2007) fann skillnader mellan idrottare från olika tävlingsnivåer 

och deras visualiseringsförmåga. Idrottare som deltar på en högre nivå verkar vara bättre på 

att generera bilder med anknytning till sin idrott. I en studie av Vadocz, Hall, och Moritz 

(1997) var kinestetisk visualiseringsförmåga och självförtroende kopplade till en bättre fysisk 

prestation i rullskridskor. Sammanfattningsvis är det troligt att visualiseringsförmågan har en 

inflytande effekt av visualiseringsanvändning för att förbättra fysisk prestation.  

     Innehållet i idrottarnas visualisering. 

Forskning har visat att idrottare använder visualiserings som en kompletterande 

träningsteknik och att den beror på idrottaren och idrotten. Exempelvis diskuterar Hall et al. 

(1998) att olika idrotter har olika behov och krav som styr hur visualiseringen ser ut. 

Författarna (Hall et al., 1998) menar att en viss typ av visualisering är mer betydelsefull i 

individuella idrotter än vad den är i lagidrottare medan en annan typ är mer i behov att 
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användas av lagidrottare. I studien av Nordin och Cumming (2005) fann de av deltagarna att 

”vad” de visualiserade påverkades av den situationen de skulle befinna sig i eller befann sig i. 

Deltagarna rapporterade även att de inkluderade omgivningen samt kroppsliga upplevelser 

(både fysiska och psykiska) i deras visualisering. I studien av Munroe et al. (2000) 

presenterades även att genom att idrottarna lägger till omgivningen i sin visualisering kan det 

bidra till att familjariteten ökar till arenan, hallen, planen eller poolen och det blir då mindre 

utomstående faktorer som kan störa idrottarens prestation. 

     Funktionen av idrottares visualiseringsanvändning. 

Idrottare använder inte bara visualisering för att förbättra fysiska prestationer utan 

studier har visat att det finns tydliga relationer mellan visualisering och högre självförtroende 

(Hall et al., 1990; Short & Short, 2005) samt motivation (Munroe et al., 2000). I en studie av 

Wallsbeck (2009) kartlagdas deltagarnsas visualiseringsmönster. Deltagarnas vanligaste 

syften till visualiseringsanvändningen var att hitta en positiv känsla, öka koncentrationen och 

förbättra ens självförtroende. Även i Munroe et al. (2000) studie använde idrottarna 

visualisering för att förbättra deras självförtroende och dessutom lägga upp strategier för en 

kommande tävling. I en studie av Cumming och Hall (2002) presenterades resultat att 

idrottarna använder visualisering i lågsäsongen för att upprätthålla självförtroendet, 

upprätthålla färdighetsnivån och en positiv attityd som en förberedelse inför högsäsongen. 

Vidare har Vadocz, Hall och Moritz (1997) funnit att ett ökat repeterat användande av 

visualisering bidrar till bättre visualiseringsförmåga vilket slutligen leder till att effekten av 

visualiseringsanvändandet sannolikt blir positiv. 

     Situationer i vilka idrottare använder visualisering. 

Forskning inom området visualisering kopplat till idrott har ökat under de senaste 

årtionden (Nordin & Cumming, 2005). Många av dessa studier har rapporterat att idrottare 

använder visualisering för olika situationer både inom idrott (träning eller tävling) samt 

utanför idrotten (Martin, Moritz & Hall, 1999). Enligt Nordin och Cumming (2005) kan en 

och samma typ av en individs visualisering ha olika funktioner, till exempel kan en idrottare 

föreställa sig något för att förbättra en prestation men även för att förbättra ens självförtroende 

till samma situation. Vidare i en studie av Hall et al. (1990) visade resultatet att idrottare 

använder visualisering i samband med tävling i högre grad än vad de gör i 

träningssammanhang. Detta stöds även av Munroe et al. (2000) då deras studie påvisade att 

idrottare använder visualisering till både träning och tävling men mer under tävling. Vidare 
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visar resultatet att idrottarna använde visualisering mer frekvent före en tävling än i relation 

till under och efter en tävling (Munroe et al., 2000).  

Få studier har gjorts på individuella idrottare med monotona rörelsemönster (t.ex. 

simning) och dess relation till visualisering (Post et al., 2012). Simning är en idrott som 

kräver mycket ambition och tid för att nå höga prestationer. De som befinner sig på en hög 

prestationsnivå har avancerat dit för att simmaren besitter viktiga fysiska komponenter för att 

simma fortare än många inom dennes gren. Simmare på högre nivå behöver hantera högre 

krav än lågpresterande simmare vilket då kräver en annan typ av träning och förberedelse än 

den som de gör i bassängen.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vid vilken situation som simmare använder 

visualisering mest och varför samt simmarnas visualiseringsförmåga 

     Hypotes.  

- Simmare med högre tävlingsnivå kommer att ha en högre visualiseringsförmåga. 

- Simmare kommer att använda visualisering mest effektiv innan tävling och under 

träning. 

Metod 

Enligt Hardy, Jones och Gould (1996) finns det olika typer av kombinerade metoder 

som resulterar i att en studies resultat styrks. Genom att komplettera med en kompletterande 

metod kan resultaten från den ursprungliga metoden blir mer förstålig. Därför kommer denna 

studie att bygga på en ursprunglig kvantitativ metod med en kvalitativ metod som ska hjälpa 

att förklara studiens resultat. 

 

.  

 

 

Figur 3. ”Kvalitativ metod används för att förklara kvantitativa resultat”(Hämtad från Hardy 

et al. 1996, s 260 fritt översatt). 

Kvantitativ 

Kvalitativ 

Resultat 
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Försökspersoner 

     Kvantitativ del. 

Till den kvantitativa delen av studien deltog 278 simmare varav 162 var kvinnor (58.3 

%) och 116 var män (41.7 %). Deltagarna i studien var i åldrarna från 15 till 30 år (M = 18.8, 

Sd = 3.3). Simmarna som deltog har varit aktiv simmare från 3 till 20 år. Den högsta 

tävlingsnivån på deltagarna var spritt där 46 (16.5 %) har deltagit på 

Distriktsmästerskap/Junior Distriktsmästerskap (DM/JDM), 82 (29.5 %) har deltagit på 

Svenska Ungdoms Mästerskap (SUM-SIM), 28 (10.1 %) har deltagit på Svenska Junior 

Mästerskap (JSM), 80 (28.8 %) har deltagit på Svenska Mästerskap (SM) samt 42 (15.1 %) 

har deltagit på internationell tävling. Simmarna delas in i två tävlingsnivåer, lågpresterande 

och högpresterande. De simmare som tillhör den lågpresterande gruppen vad de vars högsta 

tävlingsnivå var DM/DJM och SUM-SIM. Simmarna vars högsta tävlingsnivå var JSM, SM 

och Internationell utgjorde den högpresterande gruppen. 

     Kvalitativ del. 

Deltagarna till den kvalitativa delen av studien gjordes från ett bekvämlighetsurval. Till 

denna del deltog två kvinnor i åldrarna 17 (K1) och 19 (K2) år samt en man i åldern 20 (M1) 

år. Kvinnornas högsta tävlingsnivå är SM (KI) och SUM-SIM (K2) samt för mannen SM 

(M1). K2 och M1 kom från olika föreningar på östkusten vars klubbar har introducerat 

visualisering i lägre åldrar i kombination till deras fysiska träning till skillnad från K1 som på 

egen hand lärt sig använda visualisering i äldre ålder. K2 tillhörde den lågpresterande gruppen 

och K1 och M1 tillhörde den högpresterande gruppen. Både K1 och M1 hade genomfört 

studiens enkät, K2 hade inte genomfört den kvantitativa delen. 

Instrument 

     Kvantitativ del. 

Till den kvantitativa delen användes två enkäter, Sport Imagery Ability Measure 

(SIAM) (Watt, Morris & Andersen, 2004)och Individual Profile of Imagery Experiences in 

Sport (IPIES) (Weibull, 2008).  
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     SIAM. 

SIAM består av sex bakgrundsfrågor samt fem idrottssituationer. Bakgrundfrågorna från 

enkäten som användes var ålder, kön och högsta tävlingsnivå. Dessutom inkluderades två 

andra bakgrundsfrågor, antal år som aktiv samt högsta avslutad utbildning. De fem 

idrottssituationer som behandlas i enkäten är Träningsaktivitet, Din hemma arena, Lyckad 

tävling, En trög start och Träningspass. Dessa fem situationer har instruktioner om hur 

deltagarnen ska visualisera just dessa situationer. Deltagaren ska sen i under 60 sekunder 

visualisera den givna situationen. Efter visualiseringen finns det 12 frågor som undersökte hur 

deltagarnas visualisering har gått. Frågorna har en skala från noll till tio, till exempel på 

frågan Hur väl såg du bilden? betyder noll att man inte hade någon syn alls och tio att man 

hade en väldigt klar syn. Från originalinstrumentet valdes fyra frågor ut som användes till 

analysen som ansågs vara mer förknippade mer visualiseringsförmåga. 

     IPIES. 

IPIES består av fyra delar, bakgrundsfrågor, idrottarnas förståelse för 

visualiseringsbegreppet, i drottarnas visualiseringsupplevelser är uppdelade i frivilliga och 

spontana visualiseringsupplevelser samt idrottarnas visualiseringsförmåga. Till enkäten 

användes en fråga av den andra delen där deltagarna fick definiera vad de ansåg visualisering 

var genom att välja tre av de sju allternativen. Dessutom valdes även den tredje delen till 

enkäten, dock användes varken frivillig eller spontan visualiseringsupplevelser utan bara 

deltagarens visualiseringsupplevelser. Informationen som kommer från denna del är hur 

deltagarnas visualisering innehåller och hur den ser ut vid träning, tävling och utanför 

träning/tävling. Från originalinstrumentet användes idrottarnas visualiseringsupplevelser till 

analysen. 

     Kvalitativ del. 

Till den kvalitativa studien användes en semistrukturerad intervjumall (se Bilaga 1). 

Frågorna var uppdelade i två delar där den första delens frågor behandlade 

visualiseringsförmåga och den andra delen behandlade visualiseringsanvändning. Frågorna 

om visualiseringsförmåga berörde till exempel hur simmare kunde skapa en bild och hur 

levande bilden var medan frågorna om visualiseringsanvändningen berörde till exempel vad 

simmarna visualiserar, varför samt i vilka situationer. 
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Procedur 

Då originalet av enkäten är på engelska gav handledare ett förslag om att ta kontakt med 

en svensk forskare (Fredrik Weibull) som tidigare använt SIAM och hade en svensk 

översättning av instrumentet för att undkomma den process som förekommer vid översättning 

av en enkät med olika översättningsparter. Efter mailkonversation med Fredrik Weibull 

erhölls en version enkäten översatt på svenska. Efter att ha läst igenom den svenska 

översättningen ändrades informationen till varje situation från att rikta sig mot både lag och 

individuella idrotter till bara individuella idrottarer då studien riktar sig bara till individuella 

idrottare. Dessutom ändrades skalan som ursprungligen är från 0 till 100 där ett kryss på 

linjen skulle placeras ut, till en skala från 0 till 10. Denna ändring gjordes då det blev lättare 

för simmarna att gradera sig på skalan och för magisterstudenten att avläsa. När ändringarna 

var gjorde sattes SIAM ihop med de utvalda delarna från den svenska versionen av IPIES 

(Weibull, Wallsbeck & Almgren, 2012). Anledningen till att IPIES användes till enkäten var 

då de utvalda delarna av IPIES kompletterade SIAM genom att utöka enkätens förståelse om 

simmares visualisering. Därefter gjordes en första pilotstudie, där tre tjejer i åldrarna 15, 15 

och 17 år deltog. Utifrån första pilotstudien gjordes några ändringar som förenkling av vissa 

uttryck för lättare förståelse, till exempel från extern stimuli till yttre påverkan. Därefter 

gjordes en andra pilotstudie, där två killar i åldrarna 20 och 23 år samt en tjej i åldern 18 år. 

Utifrån feedbacken från den andra pilotstudien gjordes några yterliggare förändringar i den 

annan del av enkäten, till exempel inkluderades förklaringar till en punkt i frågan om 

idrottarnas visualiseringsupplevelse. Därefter när både första och andra pilotstudien 

genomförts undersöktes olika webbsidor för att finna en som uppfyllde de krav enkäten har på 

de olika frågorna. När en webbsida som uppfyllt kraven hittats gjordes enkäten i programmet. 

Frågorna lades in i programmet och enkäten delades upp till nio sidor. Därefter 

programerades frågorna så att de blev obligatoriska att svara på innan man kunde gå vidare till 

nästa sida. Ett undantag gjordes då sista delen om visualiseringsupplevelser då denna inte 

gjordes obligatorisk. Detta gjordes så att simmarna skulle kunna avsluta enkäten även om de 

inte använde visualisering vid varje tillfälle. Att denna del inte var obligatorisk kan ha 

medfört det bortfall som uppkom.  När enkäten var klar gjordes ett evenemang på Facebook 

där simmare bjöds in och kunde i sin tur bjuda in flera simmare i deras vänskapskrets. I 

evenemanget presenterades magisterstudenten, information och kriterier för att vara med i 

undersökningen samt etiska riktlinjer. Därefter skickades det mail till Sveriges simklubbar 

med samma information som i evenemanget och att klubbarna skulle skicka vidare 
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informationen till sina simmare i föreningen. Enkäten var öppen i en månad vilket 

informerades i både mail och evenemanget. 2014 tävlade 2413 simmare i Sverige vilka utgör 

den grupp studien ville undersöka. Av de 2413 svenska simmare deltog 278 simmare i studien 

och dessa genomförde de första delarna av webbenkäten, när det kom till den sista delen var 

det bara 253 simmar som genomförde. Alltså var det 253 simmare som genomförde hela 

studien. Detta är ett bortfall på 9 %. Dock var det bara på den sista delen av enkäten som 

bestod av simmarnas visualiseringsupplevelser som bortfallet förekommer. På delarna som 

berörde simmares visualiseringsförmåga deltog alla de 278 simmare som studien bestod av. 

Till den kvalitativa studien gjordes ett bekvämlighetsurval. Deltagarna bestod av 

simmare som magisterstudenten kände personligen. Deltagarna som valdes ut till studien togs 

kontakt på olika sätt, Facebook och via telefon. Kriterierna på deltagarna var att dessa 

använde visualisering och aktiv simmare. När deltagarna valts ut bestämdes tid för intervju 

med var och en av de utvalda deltagarna. Mötena genomfördes på en offentlig men enskild 

plats. Intervjuerna fortgick från 23 minuter till 39 minuter (M = 30.3 minuter), exklusive 

introduktion/presentation. Under intervjuens gång spelades samtalet in med hjälp av en 

mobiltelefon, efter godkännande från deltagaren. När intervjuerna avslutats genomfördes en 

transkribering av varje intervju.  

Analys 

I resultatdelen kommer resultaten att presenteras separat, resultaten från enkäten för sig och 

resultaten från intervjuerna för sig. Under diskussionen däremot kommer resultaten från de 

båda delarna att diskuteras under rubrikerna visualiseringsförmåga och 

visualiseringsanvändning tillsammans med den tidigare forskningen.  

     Kvantitativ del. 

Data som samlats in från SIAM delen av webbenkäterna behandlades i 

datorprogrammet SPSS. Till denna studie genomfördes fem oberoende T-test av fyra uttagna 

frågor i varje situation för att jämföra och det finns någon skillnad mellan de högpresterade 

simmare och de lågpresterade simmarna. Anledningen till att göra ett oberoende T-test istället 

för en envägs variansanalys (ANOVA) är då studien har bara två grupper som kommer att 

jämföras vilket ett oberoende T-test klarar av. Om inte idrottarena hade delats in i två 

prestationsgrupper utan varit kvar i sina fem grupper hade en envägs variansanalys gjorts. 

Data som samlats in i IPIES visualiseringsupplevelse kommer att presenteras på två sätt. 
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Varför och vad simmare visualiserar kommer att sammaställas och de mest frekventa svar om 

angivits beskrivs i tabellform. Dessutom kommer även effekten av simmarnas visualisering i 

situationer presenteras i tabellform. Resultaten från enkäten kommer att presenteras under två 

rubriker, deras visualiseringsförmåga och deras visualiseringsanvändning. 

     Kvalitativ del. 

För att analysera den underliggande meningen i texten, gjordes en tematisk 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Först gjordes en ordagrant transkriberades 

varje intervju. Därefter delades texten in i enheter av meningar för att kunna organiseras 

vidare in i underteman. När texten deltas i underteman jämfördes sedan dessa och sorteras in i 

teman som representerar olika kluster av svaren. Slutligen kombineras de teman till 

huvudtemor som illustrerar kärnan eller centrala innebörden av idrottarnas berättelser 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Då studiens intervjumall hade som inriktning att få svar på hur simmarnas 

visualiseringsförmåga och användning såg ut utgjordes dessa två huvudteman. Svaren på 

frågorna angående dessa två områden separerades innan analysen gjordes. Därefter tar 

underteman som förekom ofta från alla tre simmare, dessutom togs underteman ut som 

simmarna betonade med vikt. Med de uttagna undertemana samordnades liknade till teman, 

vilka i  sin tur hamnade under de redan utgjorda huvudtemanen. Dessutom kommer citat från 

varje simmare att presenteras som förtydligar resultaten från den tematiska innehållsanalysen. 

Etik 

     Kvantitativ del. 

Vid både evenemanget på Facebook (se Bilaga 2) och mailet till simklubbarna (se 

Bilaga 3) innehöll texten information där syftet med studien framgick och en kort presentation 

av magisterstudenten. I texten presenterades information om att allt deltagande var frivilligt 

och att ingen personlig information kommer presenteras i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Alla deltagares svar kommer att behandlas enbart av magisterstudenten och i studien kommer 

resultatet att presenteras på gruppnivå. I slutet finns kontaktuppgifter till magisterstudenten 

ifall det uppstod frågor under enkätens gång.  
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     Kvalitativ del. 

Deltagarna som deltog i den kvalitativa studien fick en muntlig presentation av studien. 

Innan intervjuen fick deltagarna en genomförlig muntlig presentation om att deras deltagande 

följer etiska riktlinjer så att deltagarens identitet kommer i arbetet att behandlas konfidentiellt 

med en kodning som bara magisterstudenten vet om (Vetenskapsrådet, 2002). Dessutom fick 

deltagarna information om att allt deltagande var frivilligt och att det gick att avbryta när de 

ville utan orsak.  

Resultat 

Resultat från enkäterna 

     Visualiseringsförmåga. 

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

visualiseringsförmåga mellan högpresterande simmare och lågpresterade simmare i 

situationen ”Träningsaktivitet” (se Tabell 1). Resultatet visade att det inte fanns någon 

statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. 

Tabell 1. Simmarnas genomsnittliga visualiseringsförmåga i situationen träningsaktivitet. 

Antal simmare i hög-nivå är 150 st och i låg-nivå 128 st. 

Variabel Hög-nivå 

      M              SD 

Låg-nivå 

M           SD 

T-värde P-värde 

Hur länge bibehölls 

föreställningen? (2) 
6.37 2.42 7.20 2.63 

 

2.75 
.264 

Hur klar (levande) var 

föreställningen? (4) 
8.15 2.11 8.17 2.36 

 

.07 
.175 

Hur lätt skapades 

föreställningen? (6) 
8.98 2.36 8.98 2.37 

 

-.01 
.311 

Hur snabbt skapades 

föreställningen? (8) 
8.59 2.06 8.49 2.28 

 

-.36 
.618 

*Sig värde 

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

visualiseringsförmåga mellan högpresterande simmare och lågpresterade simmare i 

situationen ”Din Hemma arena” (se Tabell 2). Resultatet visade att det fanns en signifikant 
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skillnad mellan högpresterande simmare (M = 7.06, Sd = 2.14) och lågpresterande simmare 

(M = 7.42, Sd = 2.42) i frågan Hur länge bibehölls föreställningen? (2) (p = 0.038). 

Tabell 2. Simmarnas genomsnittliga visualiseringsförmåga i situationen din hemma arena. 

Antal simmare i hög-nivå är 150 st och i låg-nivå 128 st. 

Variabel Hög-nivå 

      M              SD 

Låg-nivå 

M           SD 

T-värde P-värde 

Hur länge bibehölls 

föreställningen? (2) 
7.06 2.14 7.42 2.42 

 

1.32 
.038* 

Hur klar (levande) var 

föreställningen? (4) 
8.27 1.97 8.14 2.12 

 

-.51 
.444 

Hur lätt skapades 

föreställningen? (6) 
8.08 2.30 8.72 2.12 

 

2.39 
.784 

Hur snabbt skapades 

föreställningen? (8) 
8.57 1.96 8.27 2.08 

 

-1.27 
.911 

*Sig värde 

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

visualiseringsförmåga mellan högpresterande simmare och lågpresterade simmare i 

situationen ”Lyckad Tävling” (se Tabell 3). Resultatet visade att det fanns en signifikant 

skillnad mellan högpresterande simmare (M = 8.69, Sd = 1.76) och lågpresterande simmare 

(M = 8.47, Sd = 2.10) i fråga Hur klar (levande) var föreställningen? (4) (p = 0.006). 

Tabell 3. Simmarnas genomsnittliga visualiseringsförmåga i situationen lyckad tävling. Antal 

simmare i hög-nivå är 150 st och i låg-nivå 128 st. 

Variabel          Hög-nivå 

      M              SD 

Låg-nivå 

M           SD 

T-värde P-värde 

Hur länge bibehölls 

föreställningen? (2) 
7.08 2.26 7.09 2.55 

 

.05 
.102 

Hur klar (levande) var 

föreställningen? (4) 
8.69 1.76 8.47 2.10 

 

-.94 
.006* 

Hur lätt skapades 

föreställningen? (6) 
8.16 2.81 8.23 2.68 

 

.22 
.392 

Hur snabbt skapades 

föreställningen? (8) 
8.65 1.79 8.77 1.20 

 

.50 
.116 

*Sig värde 
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Ett oberoende T-test genomfördes för att undersöka eventuella skillnader i 

visualiseringsförmåga mellan högpresterande simmare och lågpresterade simmare i 

situationen ” En Trög Start ” (se Tabell 4). Resultatet visade att det inte fanns någon statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna. 

Tabell 4. Simmarnas genomsnittliga visualiseringsförmåga i situationen en trög start. Antal 

simmare i hög-nivå är 150 st och i låg-nivå 128 st. 

Variabel Hög-nivå 

      M              SD 

Låg-nivå 

M           SD 

T-värde P-värde 

Hur länge bibehölls 

föreställningen? (2) 
6.39 2.21 6.66 2.52 

 

.95 
.054 

Hur klar (levande) var 

föreställningen? (4) 
7.61 2.05 7.33 2.32 

 

-1.09 
.166 

Hur lätt skapades 

föreställningen? (6) 
7.33 2.74 7.30 2.58 

 

-.09 
.453 

Hur snabbt skapades 

föreställningen? (8) 
7.21 2.59 7.33 2.57 

 

.39 
.946 

*Sig värde 

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

visualiseringsförmåga mellan högpresterande simmare och lågpresterade simmare i 

situationen ”Träningspass” (se Tabell 5). Resultatet visade att det fanns två signifikant 

skillnad. Den första var mellan högpresterande simmare (M = 7.46, Sd = 2.32) och 

lågpresterande simmare (M = 7.41, Sd = 2.76) i fråga Hur länge bibehölls föreställningen? 

(2) (p = 0.010). Den andra var mellan högpresterande simmare (M = 8.16, Sd = 2.32) och 

lågpresterande simmare (M = 7.81, Sd = 2.68) i fråga Hur lätt skapades föreställningen? (6) 

(p = 0.008). 

Tabell 5. Simmarnas genomsnittliga visualiseringsförmåga i situationen träningspass. Antal 

simmare i hög-nivå är 150 st och i låg-nivå 128 st. 
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Simmares 
visualisering 

Träning 

Innan 

Fokus och positiv 
energi 

Förberedelse 

Viljan att träna 

Under 

Känslan av en 
lyckad tuff serie 

Förbättra 
tekniken 

För att bli bättre 

Efter 

Kommande lopp 

Beröm till mig 
själv 

Bättre till nästa 
träning 

Tävling 

Innan 

Gå igenom 
loppets delar 

Minska  

nervositet 

Motivation 

Under 

Fokus och taggar 
inför loppet 

Tro på mig själv 

Förbättra 

prestationen 

Efter 

Återskapar det 
som gått bra 

Analysera 

Reflektion och 
utvärdering 

Utanför träning/ 
tävling 

Mål och 
drömmar  

Fokusera och 
motivera 

Lugna ner mig 

Variabel Hög-nivå 

      M              SD 

Låg-nivå 

M           SD 

T-värde P-värde 

Hur länge bibehölls 

föreställningen? (2) 
7.46 2.32 7.41 2.76 

 

-.18 
.010* 

Hur klar (levande) var 

föreställningen? (4) 
8.29 1.81 7.77 1.93 

 

-2.34 
.238 

Hur lätt skapades 

föreställningen? (6) 
8.16 2.32 7.81 2.68 

 

-1.16 
.008* 

Hur snabbt skapades 

föreställningen? (8) 
8.29 2.08 7.97 2.01 

 

-1.29 
.306 

*Sig värde 

      Visualiseringsanvändning. 

I Figur 4 presenteras simmarnas visualiseringsanvändning i samband med situationerna 

träning och tävling samt utanför dessa. Under träning, tävling och utanför träning/tävling 

presenteras vad och varför simmarna använder sig av visualisering beroende på om det är 

innan, under eller efter situationen. Resultaten som presenteras i Figur 4 är simmarnas mest 

frekventa svar. 

Figur  4. Simmarnas visualiseringsupplevelser. 

I Tabell 6 visar simmarnas medelvärde av visualiseringsanvändningens effekt. Tabellen 

visar att simmarna har ett högre medelvärde av effekten när de använder visualisering vid 
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tävling och just innan tävling (7.81). I träningssammanhang är den under träningen som 

simmarnas medelvärde aveffekt av visualiseringsanvändningen är högst. 

 Tabell 6. Simmarnas effekt av visualiseringsanvändningen i de olika situationerna träning 

och tävling samt utanför träning och tävling. 

Situation  Effekt 

Träning Innan 5.88 

 Under 7.68 

 Efter 5.30 

Tävling Innan 7.81 

 Under 7.31 

 Efter 6.40 

Utanför träning/tävling  6.84 

 

Resultat från intervjuerna 

     Citat. 

Från den transkriberade texten lyftes ett antal citat fram för att utveckla förståelsen och 

av resultaten av den tematiska innehållsanalysen som presenteras i Tabell 7 här nedan.  

     Citat från de högpresterade simmarna. 

Jag kan använda det, men jag kan inte ”hålla kvar” visualiseringen alls länge, så jag kan 

inte påstå att jag kan använda det lätt förutom under korta stunder, så som intervall under en 

minut eller så. /…/ Visualisera på plats, på tävlingen, tycker jag pushar mig mer taggar mig 

mer, tex om jag simmar en stor tävling och visualisera på plats så känner jag 

atmosfären/stämningen av tävlingen och blir mer laddad. /…/ För att få en känsla av at simma 

bra och fort. – K1 

Det har varit en så pass viktig del för mig inom min simning eftersom mycket av min 

styrka kommer därifrån. /…/ Jag använder visualisering i stort sett varje dag. Den är så pass 

viktig för mig i min vardag eftersom jag kan måla upp bilder utav situationer jag kan tros 

ställas inför. /…/ Jag tror att det skulle vara väldigt svårt för mig att lyckas om jag inte hade 

kunnat se det jag vill, för visualisering för mig är att se det man vill ska hända.- M1 
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     Citat från lågpresterande simmare. 

Jag har relativt lätt för att använda visualisering. I synnerhet på de platser jag redan varit 

på och vet hur det ser ut. /…/ Jag vill känna den känslan när man känner sig ostoppbar och 

verkligen är nöjd med sig själv. – K2 

     Tematisk innehållsanalys.  

Från den semistrukturerade intervjun delades underlaget från simmarna in till 

underteman. Dessa i sin tur bildade teman som bildade de två huvudteman vilka är studien två 

områden som undersökts, visualiseringsförmåga och visualiseringsanvändning. I Tabell 7 

presentaras resultaten från den tematiska innehållsanalysen som gjordes från intervjuerna med 

tre simmare. 

Tabell 7. Huvudteman, teman och underteman från den semistrukturerade intervjun med tre 

simmare. 

Underteman Teman Huvudteman 

Svårighet att hålla kvar bilden 

Intervaller av bilder 

Vidmakthållning av 

visualisering 

 

 

 

       

 

 

 

 

Hinner inte få en tydlig bild 

Tydligt om jag vet hur simhallen ser ut 

Klarhet/levande 

Lättare att använda för de platser jag varit 

på 

Lätt efter års av träning 

 

Skapande av 

visualisering 

Inför en tävling 

Inför ett lopp 

Under träning  

När/Var 

Förverkliga mål 

Känslan av ostoppbarhet 

Känslan av att vara stark 

Simma loppet på bästa sätt 

Förbättra teknik 

Vad 

Trygghet/säkerhet inför tävling/lopp 

Struktur 

Tänka positivt 

Förberedelse 

Varför  

 

Visualiseringsförmåga 

Visualiseringsanvändning 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vid vilken situation som simmare använder 

visualisering mest och varför samt hur deras förmåga att använda visualisering. Studien 

ställde även två hypoteser som var att simmare med högre tävlingsnivå skulle ha en högre 

visualiseringsförmåga samt simmare kommer att använda visualisering mest effektiv innan 

tävling och under träning. 

Studiens kvantitativa resultat visade att det fanns skillnader mellan de simmarna som 

presterade på högre nivå än de simmare som presterade på lägre nivå. Resultaten från 

simmarnas visualiseringsanvändning visade att simmarna använde visualisering mest effektivt 

under tävling och just innan tävling. Vidare visade resultaten varför och vad simmarna 

visualiserade. De simmarna rapporterade var att de använder visualisering för att skapa fokus 

och förbättra deras förberedelse och minska deras nervositet. Dessutom visade resultaten att 

simmarna använde visualisering mer effektivt innan tävling och under träning än de andra 

delarna (innan, under, efter och utanför) av situationerna träning och tävling. 

 Studiens kvalitativa resultat uppvisade tendensen att det finns skillnader mellan de 

simmare som tävlar på högre nivå än de som tävlar på lägre nivåer i deras 

visualiseringsförmåga. Dessutom framkom det från analysen av intervjuerna att simmarna 

använder visualisering för att förbättra en prestation, på träning eller på tävling. Simmarna 

använde även visualisering för att förbereda sig främst inför tävling genom att skapa struktur 

och tänka positiva motiverande tankar. 

Visualiseringsförmåga 

Ju högre visualiseringsförmåga en idrottare har desto bättre blir visualisering och vidare 

kan dennes prestation bli bättre. Idrottare som har uppvisat en högre visualiseringsförmåga 

har haft lättare att använda visualisering till de syften de vill (Vealey & Walter, 1993). 

Idrottare som använder visualisering frekvent förbättrar dess visualiseringsförmåga, dessutom 

kan idrottarna som också kan forma tydliga bilder visa överlägsna resultat i en mängd olika 

övningar (Post et al., 2012).  

Studiens resultat visade på att det fanns några skillnader mellan högpresterade simmare 

och lågpresterade simmare i deras visualiseringsförmåga (se Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 5). 

Simmarna från den kvalitativa delen uppvisade likande tendenser då M1 som tillhör 

högpresterande simmare har lätt att använda visualisering och använder det ofta till situationer 
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han ställs inför och där K2 som tillhör lågpresterande simmare har en lägre förmåga att 

använda visualisering än M1 (se Tabell 7). Dock har K2 lättare att använda visualisering än 

K1. Anledningen till detta kan vara att K2 har från sin simklubb lärt sig att använda 

visualisering när hon var liten till skillnad från K1 som inte har haft någon introduktion till 

visualisering utan börjat på egen hand. Detta kan även vara anledningen till varför det bara är 

ett fåtal skillnader mellan högpresterade simmare och lågpresterande simmares 

visualiseringsförmåga. Att simmare som tävlar på låg nivå tillhör en simklubb som har tagit 

sig tid att lära sina simmare att träna utanför bassängen har då lika bra förmåga att använda 

visualisering som de simmare inom samma klubb, och dessutom från andra klubbar, som 

presterar på högre nivå. Till sådan simklubb tillhör M1 och K2. Likväl kan det vara tvärtom 

som det är för K1 som tillhör en simklubb som bara fokuserar på simträningen vilket göra att 

dessa simmare som kan behöva det lilla extra för att klara av de tuffa förutsättningarna som 

kommer när man presterar på hög nivå har svårt att prestera. Dessutom kommenterar M1 att 

han inte hade varit på den höga nivån han är på om han inte hade använt visualisering. Han 

hade inte kunnat uppnå sina mål utan att kunna se vad det är han vill utföra innan. Med hjälp 

av visualisering har han kunnat prestera på den nivå han velat och kunnat utvecklas inom 

simningen och nått höga nivåer av resultat. 

Visualiseringsanvändning 

En idrottares visualisering kan vara fokuserad på fysisk prestation i en situation som 

kräver den egenskapen men när situationens egenskap ändras kan även idrottars fokus med 

visualisering också göra det (Nordin & Cumming, 2005). En idrottares visualisering, enligt 

Hall et al. (1998), kan användas för olika behov, dessa behov kan även vara inom idrotten 

men även utanför idrotten och i det verkliga livet. Deltagaren M1 från den kvalitativa delen 

kommenterade att han har lärt sig att använda visualisering inom simningen men att nu, efter 

många års av träning, även använder visualisering till andra situationer så som skola och jobb. 

Genom att använda sig av visualisering kan idrottare förbereda sig för kommande situationer 

som en form av planering vad som ska göras antingen för att veta vad man ska göra innan en 

situation eller hur själva situationen ska gå till (Hall et al., 1998; Weinberg & Gould, 2007). I 

den kvantitativa delen rapporterade att de använde visualisering på ett föreberedande sätt som 

att visualisera kommande lopp samt öka motivationen. Dessutom kommenterade K1 att hon 

visualiserade kommande lopp för att det peppade henne och gav henne en extra push på 

tävlingen. 
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Visualisering kan som ovan se olika ut och förändras när en situation förändras (se 

Figur 4). En tävling är uppdelad i tre delar, innan, under och efter. Antagande är att idrottare 

som använder visualisering använder visualisering till alla dessa tre delar men på olika sätt. 

Innan tävlingen är syftet att planera och förbereda sig för det kommande loppet, under 

tävlingen är syftet att ta sig igenom loppet på det mest effektiva sättet, och efter tävlingen är 

syftet att reflektera hur loppet gick. Detta kan kopplas till vad studien har kommit fram till. 

Innan tävling har simmarna rapporterat att de använder visualisering för att gå igenom det 

kommande loppets delar. Under tävling används visualiseringen för att förbättra prestationen 

genom att fokusera och tagga till loppet. Efter tävlingen rapporterade simmarna att de 

använder visualisering till att analysera tävlingen lopp samt ta med sig det som varit positivt. 

För att komplettera svaren från den kvantitativa delen kommenterade simmarna från den 

kvalitativa delen att de använder visualisering för att förbereda sig inför lopp för att skapa 

trygghet och en struktur för att kunna prestera på topp. Dessutom kommenterade alla tre 

simmarna att visualiseringen användes för att få en positiv känsla till tävlingen och motivera 

sig själv genom att använda visualisering att få sig att känna sig starkare än någonsin. 

Anledningen till att idrottare rapporterade att de använder visualisering innan en tävling kan 

vara att denna del anses vara det viktigaste och avgörande delen för om hur tävlingen kommer 

att gå. Idrottaren använder visualiseringen inför en tävling för att förbättra sin prestation, sitt 

självförtroende och sin motivation. Dessa tre faktorer är önskavärda för att tävlingen ska 

kunna få bästa resultat och kan vara därför idrottare rapporterar att de använder visualisering 

mest inför en tävling. 

Vidare har studierna visat att idrottarna inte bara använder visualisering för att förbättra 

fysiska färdigheter utan även för att förbättra psykiska färdigheter för att utvecklas som 

idrottare men även människa (Hall et al., 1990; Munroe et al., 2000; Short & Short, 2005). 

Simmarna i studien rapporterade att de använder visualisering för att fokusera och förbereda 

sig inför kommande tävlingar. De använder visualisering för att skapa det självförtroende och 

en positiv psykisk inställning för att klara av att prestera på en hög nivå. Simmarna från den 

kvalitativa delen kommenterade att de använder visualisering till att öka deras självkänsla till 

att tänka att de är oslagbara och starkare än någonsin när de går in för ett lopp. Det krävs mer 

än att komma till en tävling väl förberedd fysiskt. Att ha ett bra självförtroende och 

motivation till det man ska göra i bassängen betyder mycket för prestationen. Att använda 

visualisering och få den pushen av motivation eller minska den nervositet man har inför ett 

viktigt lopp, kan leda till att man hoppar i bassängen och simmar snabbare än någonsin. 
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Simmarna från båda delarna av studien använder visualisering för att hjälpa dem själva 

psykiskt att få det självförtroende/självkänsla till tävlings lopp. 

Resultatet av när idrottare använder visualisering har varit att de använder det mest 

frekvent på tävling än träning (se Tabell 6). Munroe et al. (2000) samt Hall et al. (1998) 

studier har visat att idrottarna använder visualisering mer innan tävlingen än under och efter. 

När det kommer till träningssituationer så har idrottare rapporterat att de använder 

visualisering mest under träning än innan och efter. Detta framkommer även i den kvantitativa 

studien, då fyra av de högsta effektvärdena befinner sig under tävling. Dessutom visade 

simmarnas effektvärden att de använder visualisering mer effektiv innan tävling och under 

träning. Slutsatser och paralleller kan dras att idrottare använder visualisering för att förbättra 

sin prestation genom att förbereda sig inför tävling genom träna på att använda visualisering 

under träningen när denne utför den övning som ska genomföras på tävling (Weinberg & 

Gould, 2007). De som idrottare gör på träningen när de använder visualisering är enligt 

Weinberg och Gould (2007) förberedelser sig inför en tävling och om de tränar på att använda 

sig av visualisering innan ett lopp så är det lättare för idrottarna att använda det till själva 

tävlingen då det finns ett intränat mönster.  

Detta betyder inte att en simmare visualiseras vid ett visst tillfälle kopplat till en 

situation utan mer eller mindre vid olika situationer. M1 kommenterar att han använder 

visualisering till alla situationer han ställs inför. Han har utvecklat sin visualisering till att inte 

bara användas inom idrotten utan även till vardagslivets händelser. Likaväl kommenterar även 

K1 och K2 att de kan använda visualisering till andra sysslor dock K2 mer än K1. Idrottare 

har genom sin idrott lärt sig viktiga verktyg för att bli en bättre idrottare som även kan 

användas till vardagliga sysslor för att utvecklas som person och lyckas i studier eller arbete. 

Metoddiskussion 

Fördelen med att utgå från en mixed design är att författaren ges möjlighet att från fler 

nivåer studera ställda syften (se Figur 3). Studiens design utgår från den kvantitativa delen 

och den kvalitativa ska vara som ett komplement till studien. Den kvalitativa delen valdes för 

att förklara mer ingående simmarenas kvantitativa svar och ge den kvantitativa delens resultat 

förståelse (Hardy et al. 1996). 

Av de 12 frågorna som enkäten SIAM analyserades fyra frågor. Frågorna som togs ut 

var: 2. Hur länge bibehölls föreställningen?, 4. Hur klar (levande) var föreställningen?, 6. 
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Hur lätt skapades föreställningen?, och 8. Hur snabbt skapades föreställningen?. 

Anledningen till att just dessa fyra frågor användes var för att magisterstudenten ansåg att just 

dessa var mer kopplade till visualiseringsförmåga som studien har presenterat. Dessutom 

ansåg magisterstudenten i valet av frågorna att just dessa förklarade bäst förmågan att 

använda visualisering. 

Till analysen av simmarnas visualiseringsförmåga delades simmarnas tävlingsnivå in i 

två grupper, en lågpresterande och en högpresterande grupp. Till den lågpresterande gruppen 

delades simmarena in vars högsta tävlingsnivå var DM/DJM och SUM-SIM. Till den 

högpresterande gruppen delades simmarena in vars högsta tävlingsnivå var JSM, SM och 

Internationell. Uppdelningen av simmarnas gjordes efter de kvaltider som måste uppfyllas för 

att få prestera på varje tävling. Av de fem tävlingsnivåerna har DM/DJM lägsta kvaltider och 

Internationell de högsta. Då JSM och SM har slagits ihop och tävlas på samma tävling och har 

högre kvaltider än SUM-SIM delades JSM/SM in till högpresterande gruppen och SUM-SIM 

till den lågpresterande gruppen. 

Till studiens kvantitativa del så användes en webbaserad enkät. Styrkorna med att 

använda en webbaserad enkät är att man kan nå ut till en större population. Studien hade som 

uppgift att nå ut till simmare från hela Sverige vilket skulle kunna uppnås med en webbaserad 

enkät. Detta kunde genomföras genom att göra ett öppet evenemang på Facebook så att alla 

skulle kunna ta del av evenemanget. Dessutom skickades ett mail om studien ut till de 

simklubbar som finns i Sverige. Svagheterna med en webbaserade enkät är att man inte kan 

vet hur stor bortfallet är. Till studien gjordes ett Facebook evenemang där simmar som 

magisterstudenten kände bjöds in och fick möjligheten att bjuda in andra simmare. Dessutom 

skickade mail till Sveriges klubbar där ett tio tal klubbar återkom med svar att de skulle 

meddela simmarna i klubben. Alla simmare i Sverige kanske inte fick reda på studien då de 

som fick mailet kanske inte skickade vidare det ut i föreningen. Till studien deltog 278 

simmare vilket är en stor grupp men jämfört med de 2413 simmare, i åldrarna 15 år och uppåt, 

som tävlade 2014 är deltagana till studien inte så väsentlig längre. Simmarna som deltog i 

studien utgör bara 11.5 % av Sveriges simmare. 2014 fanns 2229 tävlande simmare som 

tillhörde studiens åldersgrupp, 15 år till 30 år.  Simmarna som deltog i studien utgör bara 12.5 

% av Sveriges simmare i denna åldersgrupp. Dock kan antalet simmare registrerade vara ett 

överskott då simmare som var registrerade förra året har avslutat sin karriär (där bland 

magisterstudenten själv). Då simmarna i studien bara utgör lite mer än en tiondel av alla 
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simmare i Sverige och simmare i studiens åldersgrupp kan man inte generallisera resultatet 

från studien till svenska simmare utan bara till gruppen simmare som deltog i studien. 

Ett antagande om gruppen simmare som deltog i studien är att de har ett intresse för 

visualisering och använder det i någon form av utsträckning. De simmare i Sverige som inte 

har deltagit i studien har antagligen inget intresse eller använder inte visualisering eller varken 

tid eller intresse att besvara en enkät som tar upp tid från deras liv.  

Som alltid när man använder sig av enkätundersökning kan det uppstå 

missuppfattningar om enkätens olika delar och frågor. Detta kan minskas då det finns någon 

på plats när enkäten genomförs för att kunna svara på eventuella frågor. Till denna studie 

användes en webbaserad enkät där det inte fanns någon på plats för att besvara frågor om 

enkäten som kan uppstå. Även då det har gjorts två pilotstudier för att minska de 

missuppfattningar som skulle kunna uppstå, men det känns ändå att det har blivit 

missuppfattningar. I bakgrundsinformationen får deltagarna besvara vilken den högsta 

tävlingsnivå de har presterat på. Bland allternativen fanns ”Internationell” vilket på skalan av 

allternativ skulle vara steget efter SM, alltså kvaltävlingar utomlands, EM, VM eller OS. 

Dock är det många av deltagarna som har angivit att deras högsta tävlingsnivå är just 

”Internationell”. Här kan ett missförstånd uppstått att just internationell betyder tävlingar 

utanför Sveriges gränser som skulle kunna jämföras med DM/JDM. Anledningen till dessa 

spekulationer är att det var fler än vad magisterstudenten trodde som skulle befinna sig på 

denna höga nivå. 

Till studien ville magisterstudenten ha en så låg ålder som krav för att delta då många 

idrottare slutar i tidiga åldrar. Dessutom inom simning presterar simmare på sitt första stora 

mästerskap från när de är 13 år. Eftersom studien använder sig av en webbaserad enkät krävs 

en ålder som inte behöver målsmans underskrift.  Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan 

deltagarna vara fyllda 15 år om undersökningen inte är av etiskt känslig karaktär, vilket denna 

studie inte är. Så därför satte magisterstudenten ett krav att deltagarna skulle ha fyllt 15 år för 

att delta i denna studie. 

Implikationer 

Visualiseringen är ett verktyg som kan bidra till bättre förutsättningar till förbättring av 

både psykiska färdigheter (självförtroende och självkänsla) samt fysiska färdigheter 

(idrottsprestation) (Arrvinen-Barrow et al., 2007; Weinberg & Gould, 2007).  Studiens 
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resultat påvisade att det fanns skillnader i visualiseringsförmågan beroende på vilken 

prestationsnivå simmarna var på. Dessutom visar resultaten tydligt att simmare använder 

visualisering som ett komplement till sin fysiska träning i form av att peppa sig själv och 

utveckla sin simning. Implikationer skapade utifrån denna studie är visualisering som ett 

träningskomplement kan underlätta simmarnas förberedelser inför tävlingar samt motivera 

och minska nervositeten inför dessa. Simklubbar i Sverige borde introducera och uppmuntra 

simmare redan i låg ålder och lågpresterande simmare. Visualisering ska ses som ett redskap 

som kan användas av alla simmare oberoende på tävlingsnivå. 

 

Konklusion 

 

I denna studie fann magisterstudenten att det fanns skillnader mellan högpresterade 

simmare och lågpresterade simmare i deras förmåga att använda visualisering. I studien fann 

även att simmarna använde visualisering mest effektivt under träning och innan tävling. 

Under dessa två situationer använde simmarna visualisering för att förbättra tekniken (under 

träning) samt för att minska nervositet och öka motivationen (innan tävling). Tilläggande 

förklarade resultaten från intervjuerna att simmare använder visualiseringen för att förbereda 

sig inför kommande situationer då det ger positiv energi och pushar/peppar dem när de ska 

tävla. Visualisering bör därmed diskuteras som ett viktigt redskap att tillämpa för att hjälpa 

simmare att nå högre prestationsnivåer och utvecklas som personer. 

Framtida forskning 

I relation till idrottarnas användning av visualisering, behövs forskning för att ytterligare 

utforska innehållet i idrottarnas visualisering och de olika funktioner som detta används för, 

samtidigt som man undersöker personliga och situations faktorer som kan påverka olika 

idrottares visualiseringsanvändning. Framtida forskning kan alltså handla om att förflytta 

forskningen närmre utövaren. Detta för att ytterligare kunna avancera området om 

visualisering. En annan intressant möjlighet för framtida forskning är att undersöka 

visualisering i mer djupgående, vid exempelvis kvalitativt eller experimentellt inriktade 

studier. En sådan undersökning skulle kunna åskådliggöra i vilken uträckning den tillämpade 

idrottspsykologi existerar i överstämmelse med den vetenskapliga kunskapen. 
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Bilaga 1 

Semistrukturerad intervjumall 

 

Visualiseringsförmåga 

Hur lätt har du att hålla visualiseringen vid liv? 

Hur är tydligheten i din visualisering? 

Hur lätt kan du skapa din visualisering? 

Visualiseringsanvändning 

Hur ser din användning ut av visualisering? 

Vilken är anledningen till att du använder visualisering? 

Vad är innehållet i din visualisering?  

När använder du visualisering främst? 
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Bilaga 2 

Evenemang 

Hej,  

Mitt namn är Josephine Runeke och studerar magister i idrottspsykologi vid Halmstad 

högskola. Jag har valt att studera visualisering hos simmare till min D uppsats. Jag  har valt att 

skriva om simning och undersöka simmares visualiseringsförmåga och 

visualiseringsanvändning. Jag har gjort detta evenemang för att nå ut till Sveriges simmare 

och få så många som möjliga att besvara den enkät som finns som länk nedan. Ingen 

information om personliga uppgifter kommer presenteras och svaren kommer inte att kunna 

återkopplas till en särskild person utan allt kommer att behandlas på ett konfessionellt sätt. Jag 

som undersökningsledare kommer heller inte kunna återkoppla en viss simmare till ett visst 

svar utan allt i denna undersökning är av anonym karaktär. Enda kravet till att medverka är att 

du är en aktiv simmare i en svensk simklubb, samt har fyllt 15 år. 

 

Länk till enkäten: https://www.webbenkater.com/s/fe1875d 

Enkäten tar cirka 20 min 

 

Sista dagen för att delta i studien är den 3 maj! 

 

Tacksam om ni tar er tid att svara på enkätundersökningen. Tacksam om ni även bjuder in era 

vänner inom simningen så att fler kan ta del av denna undersökning. 

 

Om ni har några frågor kan ni kontakta mig genom privata meddelanden här på Facebook 

eller till min mail: josrun11@student.hh.se 

 

Tack på förhand  

Josephine Runeke 

 

(PS. Om ni skulle vilja ta del av resultatet så skicka din mailadress som PM här på Facebook 

eller till den angivna mailadressen) 
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Bilaga 3 

Mail till klubbar 

Hej, 

Mitt namn är Josephine Runeke och studerar magister i idrottspsykologi vid Halmstad 

högskola. Jag kommer nu under våren att skriva min D uppsats och har valt att skriva om 

simmare och undersöka deras visualiseringsförmåga och visualiseringsanvändning. Jag är 

mycket intresserad av simning då jag själv har varit aktiv till förra året. Jag har skapat en 

webbaserad enkät som era simmare kan gå in på och svara på lite frågor. All information om 

simmarna och deras svar kommer behandlas konfidentiellt. Alla resultat kommer att 

presenteras på gruppnivå så inga simmare kommer att särskiljas. Ända kravet på att vara med 

i studien är att simmaren ska ha fyllt 15 år.  Enkäten tar cirka 20 min att utför. Finns även ett 

evenemang på Facebook, Simmares visualisering, där man kan ställa de frågor man vill eller 

så finns det möjlighet att maila mig på: josrun11@student.hh.se 

 

Länken till enkäten är https://www.webbenkater.com/s/fe1875d  

Sista dagen för att delta i studien är den 3 maj! 

 

Tacksam om ni skickar vidare denna information till era simmare och uppmanar dem att ta del 

av en spännande studie. 

 

Om ni vill ta del av resultatet skicka ett mail till josrun11@student.hh.se med er mailadress 

om att ni vill ta del av studien så får ni information om den när den är färdig. 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Josephine Runeke 
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