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Förord 
 
I vår jäktade vardag har vi som författare haft stor hjälp av målbildsträning. Författarna 
ser sig som målinriktade med fokus mot flera mål. Ett av de målen är att ta 
kandidatexamen i hälsovägledning vid Luleå Tekniska Universitet våren 2019. Kontinuerlig 
målbildsträning har ökat vår motivation. Det hjälper oss att hålla fokus på varför vi läser 
och vad vi vill uppnå med studierna. Det finns olika orsaker till ohälsa, många oroar sig för 
framtiden och har svårt att uppnå sina mål. Det är vetenskapligt bevisat att 
målbildsträning är ett effektivt verktyg för att på ett hälsofrämjande sätt uppnå våra mål. 
Som blivande hälsovägledare har vi stor medvetenhet kring vikten av motivation och 
tilltron till den egna förmågan. Detsamma gäller makten att själv bestämma över sin egna 
hälsa och vi anser att målbildsträning är ett starkt verktyg för att hjälpa individer att 
uppnå och bibehålla en god hälsa. För att på ett enkelt sätt som hälsovägledare nå ut och 
hjälpa människor i samhället oavsett yrkesstatus, inkomstnivå och utbildningsgrad har vi 
riktat in oss på att främja hälsan utifrån ett helhetsperspektiv med start i mental träning 
med målbilder. Författarna anser det viktigt att målbildsträning börjar användas som en 
naturlig del i hälsofrämjande arbete. Att uppmärksamma målbilder och 
medvetandegörande målbildsträning samt dess effekter kan på ett enkelt sätt främja 
hälsan. Alla har någon gång använt sig av målbildsträning utan att ens reflekterat över 
detta. Vid allt vi vill åstadkomma använder vi oss undermedvetet av en målbild. Vår 
mentala inställning påverkar oss på ett omfattande plan. Mycket styrs från våra tankar och 
alla människor behöver ta sitt ansvar för sin egen hälsa. Med målbildsträning som ett 
redskap vill vi hjälpa människor att skapa en god tilltro till den egna förmågan och stärka 
medvetenheten hos individen för att främja hälsan långsiktigt.  
 
Först och främst ett stort tack till alla deltagare och kontaktpersoner som gjort vår studie 
möjlig. Vidare vill vi tacka vår handledare Eva Savolainen för hennes engagemang samt 
stora stöd i vårt arbete. Vi vill även framföra ett tack till våra opponenter och vår 
examinator Anna-Karin Lindqvist.  
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Abstrakt 
 
 
Introduktion: Mental målbildsträning har genom tidigare forskning visat sig vara en 
effektiv metod för ökad prestation inom idrott. Samtidigt är mentala förmågor viktiga i 
hälsofrämjande arbete på individ, grupp och samhällsnivå. Studier inom ämnet visar bland 
annat på ökad grit och self-efficacy samt att upplevelser av mental träning har en koppling 
till hälsofrämjande mål hos allmänheten. 
Syfte: Syftet med studien var att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv undersöka 
deltagarnas upplevelser av sju dagars målbildsträning.  
Metod: Interventionsstudien var av kvalitativ metod med öppna brev via online-formulär. 
20 deltagare, män och kvinnor mellan 23-62 år lyssnade på vägledd målbildsträning sju 
minuter om dagen i sju dagar. Sammanställning av resultat gjordes i en latent analys. 
Resultat: Resultatet presenteras utifrån ett huvudtema “Målbildsträning har gett ett större 
fokus och känsla av drivkraft mot målbilden” samt tre underteman “Uppskattning och ett 
lugn”, “En vilja att fortsätta mot målet” och “Högre tro på egna förmågan”. 
Målbildsträning ökar den mentala inställningen att tro på den egna förmågan, uppnå en 
trygghet i sin drivkraft samt en avkopplande attityd till att vara i nuet för att få insikt i 
agerandet som krävs för att uppnå sin hälsofrämjande målbild.  
Slutsats: Interventionsmetoden visade sig upplevas som en ny och motiverande form av 
mental träning. Deltagarna beskriver en ihärdighet och kämparanda, en högre tro till sin 
egen förmåga samt en kontroll över sin hälsa. Detta visar att målbildsträning med fördel 
kan användas i hälsofrämjande arbete även efter bara en veckas träning.  
 
Nyckelord: Hälsa, hälsopromotion, mental träning, målbildsträning, visualisering, 
intervention, kvalitativ metod, öppna brev, self-efficacy, grit, motivation  
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Abstract 
 
 
Introduction: Mental goal imagery training has through previous research proved to be an 
effective method for increased performance in sports. At the same time, mental abilities 
are important in health-promoting work at individual, group and community level. Studies 
in the subject show among other things increased grit and self-efficacy and that 
experiences of mental training are linked to public health goals that promote health.  
Purpose: The aim of the study was to, from a health promotive perspective, examine the 
participants experience of seven-day mental goal imagery training.  
Method: The intervention study was of a qualitative method with open letters through 
online forms. 20 participants, men and women aged 23-62 listened to guided mental goal 
imagery training seven minutes a day for seven days. Summary of results was done in a 
latent analysis. 
Result: The result is presented by a main theme "Mental goal imagery training has given a 
greater focus and sense of driving force towards the mental goal image" as well as three 
sub-themes "Estimation and a calm", "A will to pursue the goal" and "Higher belief in one's 
own ability". Mental goal imagery training increases the mental attitude of believing in its 
own ability, achieving a sense of safety in its will to achieve, and a relaxing attitude to 
being in the moment to gain insight into the action required to achieve its health 
promotion goal. Conclusion: The intervention was perceived as a method proved to be a 
new and motivating form of mental training. The participants describe a sustainability and 
driving force, a higher belief in their own ability and control over their health. This shows 
that mental goal imagery training can with advantage be used in the work of health 
promotion, even after only one week of training.  
 
Keywords: Health, health promotion, mental training, mental goal imagery training, 
visualization, intervention, qualitative method, open letter, self-efficacy, grit, motivation  
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Introduktion 

Hälsa och hälsopromotion  

Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet menar Världshälsoorganisationen (WHO, 
1998). WHO (1986) menar att hälsa är en gemensam faktor genom hela livet, det behövs 
olika hälsofrämjande strategier som kontroll och beslutsfattande kring livets 
omständigheter. Hälsan bygger på omtanken om oss själva och andra i vardagen (WHO, 
1986). Hur människor skapar sammanhållning och strukturerar livet ger en stor inverkan på 
hälsa (Eriksson & Lindström, 2008). Nuförtiden är den spirituella hälsan mer accepterad 
och blir tillsammans med fysisk, psykisk och social livsstil en helhetsbaserad hälsa (WHO, 
1998). WHO (1946) anser att alla har rätt till den bästa hälsan oavsett härkomst, politisk 
övertygelse, religiösa tro eller socioekonomisk status.  
 
Att förstå hälsa ur ett helhetsperspektiv är en viktig del i hälsopromotion (WHO, 1998).  
Hälsopromotion definieras enligt WHO (1986) som en process att introducera människor att 
ta kontroll över och förbättra den egna hälsan. Hälsopromotion är större än hälsosektorn, 
det handlar om en ökad kontroll genom en identifiering samt ökning av välbefinnande 
fysiskt, känslomässigt, socialt och mentalt på individ och gruppnivå (WHO, 1986). Enligt 
Eriksson och Lindström (2008) är det viktigt att anpassa den hälsofrämjande forskningen till 
individer och gruppers förmåga för att hälsopromotiva förändringar ska bli avgörande. I 
framtidens hälsoarbete kring beteendeförändring krävs en god strategi för möjliggörandet 
för individer att uppnå en hälsosam livsstil (Laverack, 2017). Det salutogena synsättet på 
hälsa beskriver grundaren Antonovsky (1996) som en teori som fokuserar på det komplexa i 
att främja människors hälsa där fokus läggs på styrkor och det promotiva tänkandet. Korp 
(2006) menar att hälsopromotiva åtgärder i samhället inte får begränsas av makthavare 
utan att individer och grupper ska kunna kontrollera sina behov och intressen. Laverack 
(2017) menar att det är viktigt med ett hälsofrämjande arbete, att människor får kontroll 
över hur de kan påverka sin hälsosituation med egna beslut kring livsstilsval. 
Hälsobeteenden och individers attityder till fysiska faktorer som god kondition främjas av 
mental träning i form av målbilder (Conroy & Hagger, 2018). Morin och Latham (2000) 
menar att individens tilltro till den egna förmågan ökar av mental träning. Martin och Hall 
(1995) menar att en person som börjar träna mentalt med målbilder får högre prestation 
samt mer tilltro till sin egen förmåga till att behärska uppgiften den åtagit sig. 
Målbildsträning kan hjälpa personer till starkare övertygelse om förmågan att behärska 
uppgiften även om det krävs ihärdighet över tid (Martin & Hall, 1995).  
 

Grit  

Grit består av två huvudsakliga aspekter, bestående intresse i ett målinriktat beteende och 
ihärdighet trots svårigheter att uppnå mål (Datu, Yuen & Chen, 2018). Grit handlar inte 
bara om att fortsätta trots misslyckanden utan även att under längre perioder stå lojal till 
en uppgift (Perkins-Gough & Duckworth, 2013). I en studie av Sharkey, Bakula, Gamwell, 
Mullins, Chaney och Mullins (2017) konstateras ett positivt samband mellan grit och 
självskattad fysisk samt psykisk hälsa. Självkontrollerande val hjälper människor att se 
positivt på de långsiktiga målen vilket gör det mer tilltalande och därmed blir det mindre 
lockande med genvägar eller snabba resultat (Duckworth, Milkman & Laibson, 2018). En 
person med grit arbetar hårt och uthålligt mot sin prestation samt upprätthåller ett 
intresse trots motgång och hinder (Duckworth, Peterson, Matthews & Kelly, 2007). 
Samband mellan grit och utbildning visar att fokus på långtgående mål gör det möjligt att 
klara av högre studier (Duckworth et al., 2007). När man har lätt för en aktivitet krävs inte 
samma engagemang för att få ut lika mycket av tiden man lägger på en aktivitet, grit är 
inte sammankopplat med talang (Perkins-Gough & Duckworth, 2013). Har man hög grit 



 

Adam Hedström & Sara Skog  2 

håller man sig fokuserad mot målet över en lång tidsperiod (Duckworth et al., 2007). 
Personer med ett högre mått av grit är fokuserad på målet medan personer med låg grad 
av grit slutar jaga mot målet i en större utsträckning (Rhodes, May, Andrade & Kavanagh., 
2018). Personer med grit fullföljer uppgiften till målgång samt blir mer målinriktade över 
tid (Duckworth et al., 2007). Duckworth och Eskreis-Winkler (2013) menar att grit ökar 
med stigande ålder, ju äldre vi blir desto mer uppskattas resultat med mycket 
ansträngning bakom. Personer med hög grit blir inte lika besvikna av misslyckanden och 
tilltron till den egna förmågan blir inte lika påverkad (Duckworth et al., 2007).  
 

Self-efficacy  

Teorin self-efficacy definieras som en persons uppfattning om sin förmåga, 
självuppfattning om att klara av situationer eller handlingar utefter beteende och 
motivation (Bandura, 1982). Det krävs en stark self-efficacy för att fortsätta vara 
målinriktad trots tidigare motgångar och misslyckanden (Bandura, 1994). Enligt Woodruff 
och Cashman (1993) betraktas oftast self-efficacy specifikt till utförandet av en viss 
aktivitet. Scherbaum, Cohen-Charash och Kern (2006) menar att en generell self-efficacy 
senare har utvecklats, generell self-efficacy handlar om en persons tro på sin egen förmåga 
i en bredare aspekt. Det har visat sig att personer med hög self-efficacy har längre 
uthållighet när det kommer till svåra problemlösningar (Bandura & Locke, 2003). 
Självupplevd self-efficacy påverkar hur individer ställer sig till och hanterar situationer 
enligt tidigare positiva eller negativa erfarenheter, därmed ger en hög self-efficacy större 
möjligheter att lyckas i framtida situationer som visat sig lyckade (Bandura, 1982). En 
individs uppfattning om sin self-efficacy avgör hur personen motiverar sig, uppför sig, 
tänker och känner, detta leder i sin tur till effekter på urval, intellekt och känslor 
(Bandura, 1994). Enligt Beauchamp, Bray och Albinson (2002) är målbildsträning före 
tävling signifikant förknippat med ökad self-efficacy och prestation för idrottare. 
Andersson och Moss (2011) menar att när vi mentalt ser oss själva utöva en lyckad 
prestation kan tilltron till den egna förmågan öka gällande det beteendet. Duncan, 
Rodgers, Hall och Wilson (2011) menar att mental träning i form av målbilder har visat sig 
vara en effektiv metod för att förbättra en individs self-efficacy vilket ökar chansen för 
positiv beteendeförändring och att individen klarar utmaningar den förberett sig för 
mentalt.  
 

Målbildsträning 

Forskare har under årtionden frestats av tanken att visualisering av en framtida vision kan 
öka ens motivation att kämpa för att nå målbilden (Vasquez & Buehler, 2007). Sanna 
(2000) menar att mentala bilder konstrueras kognitivt genom visualisering av antingen 
verkliga händelser eller påhittade situationer. I målbildsträning föreställer individen sig sin 
uppgift, upplevelse, omgivning, kroppslig känsla samt känslomässigt och tidsmässigt 
perspektiv, det är effektivt både för nybörjare och erfarna utövare (Smith, Wright, Allsopp 
& Westhead, 2007). Genom målbildsträning startas en inre motivation riktat mot 
måluppfyllelse (Rhodes et al., 2018). En inre motivation innebär att motivationen kommer 
inifrån en själv och kan bygga på en önskan eller en vilja att utvecklas inom sitt intresse 
(Locke & Schattke, 2018). Enligt Taylor, Pham, Rivkin och Armor (1998) är en framkallad 
mental bild en öppning till att människor möjliggör och skapar en plan för hur den framtida 
mentala bilden kan och ska bli verklighet. Latham (2003) beskriver att målbildsträning 
tilltalar genom känslor och påverkan som ger en orsak att sträva mot målet. 
Målbildsträning är effektivt för den mentala förmågan att hantera känslor i stressfulla 
situationer och ger en ökad acceptans (Hildebrandt, McCall & Singer, 2018). Mental träning 
i form av målbildsträning är betydande för en god utveckling av grit, detta kan ses inom 
sportsammanhang (Rhodes et al., 2018). Att visualisera mentalt är en teknik för att 
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förbättra prestationen samt öka reaktionen i en önskad situation som du vill prestera i 
(Blankert & Hamstra, 2017). Målbildsträning i form av visualisering hjälper personer att öka 
medvetandet kring styrkor och svagheter för att hitta bra strategier till personlig 
progression (Lerner & Ostrow, 1996). Att föreställa sig en lyckad framtida prestation ökar 
motivationen att uppnå den (Vasquez & Buehler, 2007). Rennie, Harris och Webb (2014) 
menar att visualisering är en värdefull teknik för ökad motivation kopplat till 
hälsofrämjande beteendeförändring. Syftet är att förbereda kropp och sinne inför 
kommande prestation (Blankert & Hamstra, 2017). Conroy och Hagger (2018) menar att 
tydliga instruktioner under målbildsträningen ger signifikant bättre resultat. 
Målbildsträning stärker self-efficacy (Morin & Latham, 2000). Self-efficacy kan minska 
utsöndring av stresshormonet kortisol samt öka frisättning av belöningshormoner som 
oxytocin, endorfin, dopamin och serotonin (Anderson Stone, 2018). Individer som mentalt 
ser sin måluppfyllelse som uppnåelig och positiv får en ökad motivation samt får högre 
prestation mot målet (Vasquez & Buehler, 2007). I en intervention där deltagarna utför 
målbildsträning i fem minuter per dag i två veckor fann man att deltagarna uppnådde 
högre self-efficacy för ett ökat träningsbeteende (Andersson & Moss, 2011). Martin och Hall 
(1995) menar att målbildsträning för nybörjare ger mer realistiska självförväntningar, ökar 
prestation och deras uppfattning att lyckas med uppgiften efter intervention med sex 
vägledda träningstillfällen. När flera individer siktar mot ett gemensamt mål som till 
exempel att börja motionera eller äta mer grönsaker har de markant olika 
motivationsnivåer vilket har att göra med hur naturligt de kan se sin mentala målbild, flera 
olika teoretiker betonar fördelarna för motivationen med positiv målbild (Vasquez & 
Buehler, 2007). Rhodes et al. (2018) rapporterar ökad grit hos deltagarna efter sex veckor 
av målbildsträning. Giacobbi et al. (2014) kommer fram till att en 16 veckors intervention 
med mental träning för äldre vuxna ökar intresset för fysisk aktivitet för mer än hälften av 
deltagarna. Blouin och Pychyl (2017) menar att grit stärks efter en nio minuters 
målbildsintervention på två dagar i veckan under fyra veckor. Enligt Sadeghi, Omar-
Fauzee, Jamalis, Ab-Latif och Cheric (2010) är tekniken i målbildsträning viktig och 
användbar i sportsammanhang, innan, under och efter träning eller tävling. I olympiska 
spel sammanhang används målbildsträning inom bland annat taekwondo för att förbereda 
atleten mentalt för att klara av en match (TaeHee & O'Sullivan, 2016). Positiva 
föreställningar av sin idealbild visar sig vara motiverande trots att den kan vara svår att nå 
(Vasquez & Buehler, 2007). 
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Rationale 

Det finns många kvantitativa studier om målbildsträning kopplade till idrott inom olika 
nivåer. De studier som finns är gjorda under längre perioder. Den här kvalitativa 
interventionsstudien undersöker upplevelsen av målbildsträning för allmänheten i 
hälsofrämjande arbete under en vecka. Området mental träning behöver uppmärksammas 
för en större förståelse för målbildsträningens effekter på hälsan. Self-efficacy och grit är 
väsentliga delar för att uppnå hälsa. Det är viktigt för hälsovägledare som profession att 
förstå och kunna implementera målbildsträning på ett naturligt sätt vid hälsofrämjande 
arbete.  
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Syfte 

Syftet med studien var att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv undersöka deltagarnas 
upplevelser av sju dagars målbildsträning.  
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Metod 

För att uppnå syftet med studien användes kvalitativ metod, datainsamling skedde genom 
öppna brev där deltagarna reflekterat kring deras hälsofrämjande målbildsträning. Material 
från öppna brev i form av text med berättelser om upplevelser utvärderas, kodas och 
behandlas (Bansal, Smith & Vaara, 2018). Enligt Farrelly (2013) blir svaren mer 
uttömmande och mer detaljerade när deltagarna reflekterar i öppna brev. Bansal et al. 
(2018) menar att det finns många olika kvalitativa metoder som alla har olika styrkor 
beroende på hur datainsamling sker. Köhler, Smith och Bhakoo (2019) menar att kvalitativa 
forskningsmetoder är anpassningsbara och flexibla. Enligt statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU, 2014) används kvalitativ metod för att öka förståelsen för en process 
som undersöks utifrån ett sökande av fördjupad kunskap och detaljer kring en händelse. 
Öhman (2005) menar att den kvalitativa metoden passar när det forskas på mindre 
grupper. Eftersom alla har olika erfarenheter, kunskaper och teorier är det av vikt att 
forskaren reflekterar och använder sin förståelse samt är neutral i sin databehandling 
(Öhman, 2005). Det kan bli skillnader eller anpassningar i dataanalysen vid tolkning av 
text, forskarna kan använda sig av detta som ett starkt verktyg med hjälp av sin 
förförståelse och erfarenhet (Köhler et al., 2019). Harper och McCunn (2017) menar att 
kvalitativa metoder är en god forskningsmetod för att få fram mycket information från 
deltagarna. I dataanalysen fördjupar sig forskarna i deltagarnas upplevelser efter 
genomförd intervention (Öhman, 2005). Kvalitativ ansats möjliggör för forskaren att 
upptäcka deltagarens erfarenheter (Harper & McCunn, 2017). Genom objektiv tolkning av 
deltagarnas texter tar man fram processer, dynamiker samt spänningar (Köhler et al., 
2019). Öhman (2005) menar att forskarens engagemang och förståelse för deltagarens 
erfarenheter, socialt och tankemässigt har stor betydelse.  
 

Urval 

För att rekrytera deltagare till studien kontaktades sammanlagt tio olika organisationer 
genom telefon och mail. Fyra arbetsplatser fördelat på Dalarna och Västerbotten tackade 
ja till medverkan via följebrev. Arbetsplatserna var fördelade inom områden som 
polismyndighet, vård och omsorg samt industri. Kontaktpersoner på företagen hjälpte till 
med vidare rekrytering genom internmail. De anställda fick själva läsa följebrevet och ta 
ställning till deltagande i studien. Kontaktpersoner vidarebefordrade sedan en länk till 
studiens interventions-blogg åt personerna som tackat ja. Där fanns samtligt material och 
informationen kring studiens intervention. För vidare kontakt med deltagarna användes 
bloggen. Det är ett ändamålsenligt urval eftersom deltagarna medverkar i en intervention 
där de uppnår en erfarenhet. Enligt Marshall (1996) är det vanligast att använda sig av ett 
ändamålsenligt urval för att besvara frågan med syftet i kvalitativ forskning. Tongco (2007) 
menar att ett ändamålsenligt urval används för att få information från deltagare med en 
specifik erfarenhet. Ett ändamålsenligt urval kan vara mer effektivt än ett 
bekvämlighetsurval när man bedömer tillförlitlighet och trovärdighet hos deltagarna 
(Tongco, 2007). Målgruppen är kvinnliga och manliga deltagare över 18 år. Önskan var att 
de medverkande har en maximal variation när det kommer till kön och ålder samt 
sysselsättning för ärligare och större djup i syftet med studien. Alla från chefsposition till 
anställda fick chansen att delta i studien för en stor spridning bland deltagarna. När 30 
deltagare rekryterats ansågs risken för otillräcklig data vara minimerad och interventionen 
startades upp. Enligt Malterud, Siersma och Guasorra (2016) är det i kvalitativa studier 
viktigare med datakvaliteten och att den är utförlig än antalet deltagare. Saunders et al. 
(2018) menar att mättnad ska stämma överens med forskningsfrågan samt att det ska 
balanseras för att ge ett starkt sammanhang och inte förlora sin styrka. Malterud et al. 
(2016) menar att mättnad uppstår när forskarna i databearbetningen får liknande 
information från deltagarna och som inte tillför något nytt. Av 30 deltagare var det 20 som 
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fullföljde interventionen och skickade in data i form av frågeformulär samt det öppna 
brevet. Deltagarna som fullföljde var lika många kvinnor som män och hade en ålder 
mellan 23-62 år med en medelålder på 36 år.  
 

Intervention  

Ljudfilen med vägledd målbildsträning som användes i studien är skapad av oss författare. 
Deltagarna lyssnade på den sju minuter långa ljudfilen en gång om dagen i sju dagar. Se 
bilaga 1 för länk till ljudfil och bilaga 2 för manus. Ljudfilen hade tydliga instruktioner att 
följa. Detta för högre motivation till fullföljande av intervention samt att 
målbildsträningen inte skulle vara styrd mot ett ämne mer än att målbilden skulle vara ur 
ett hälsofrämjande perspektiv. Ljudfilen med målbildsträning har tidigare testats i en 
pilotstudie med 15 deltagare. I pilotstudien användes samma frågeformulär där deltagarna 
fick lyssna på målbildsträning endast en gång och sedan reflektera i ett öppet brev om sin 
upplevelse “Nu ska jag berätta om min upplevelse av vägledd målbildsträning…” samt 
frågor om ålder, kön och sysselsättning. Pilotstudien gav positiva resultat i form av skapad 
drivkraft, motivation, glädje och avslappning. Tydliga instruktioner om utförandet av 
övningen samt påminnelser om visualisering har visat sig vara effektivt för deltagarnas 
fullföljande av interventionen (Conroy & Hagger, 2018). Deltagarna loggade in på bloggen 
dagligen i sju dagar för att komma åt ljudinspelningen. I bloggen fann de enkla blogginlägg 
med motiverande text och uppmanades till daglig målbildsträning. Interventionen 
startades via bloggen med hjälp av en inspelad ljudfil som förtydligade interventionens 
tillvägagångssätt.  
 
Efter avslutad intervention publicerades information kring medverkan i tävling på bloggen. 
För att delta skickade deltagarna ett fristående mail med mobiltelefonnummer, detta var 
frivilligt.  

 
Tre priser lottades ut, vinnarna kontaktades via sms för prisutdelning:  
Priser bestod av: 
Individuellt anpassat träningsupplägg  
30 minuter svensk klassisk massage  
45 minuters hälsovägledarsamtal  
Prisutdelning användes för att öka motivationen hos deltagarna att fullfölja interventionen 
tills datainsamlingen blev klar. Locke och Shattke (2018) beskriver att en yttre motivation 
motiverar en individ till att utföra en aktivitet när den känner att den når en egen vinning 
av att utföra aktiviteten. Val av priser är likt interventionen ur ett hälsofrämjande syfte ur 
hälsovägledarperspektiv. 

 

Datainsamling  

Deltagarna fick efter interventionens slut en länk till ett online google formulär där de 
svarade på frågor om ålder, kön och sysselsättning samt ett öppet brev. Deltagarna hade 
tre dagar på sig att lämna in data från att länken publicerades på bloggen. Under tiden 
länken var tillgänglig delades blogginlägg som påminde deltagarna om att svara på 
formuläret och möjligheten för deltagande i utlottningen av priser. Frågor kring ålder, kön 
och sysselsättning har inte analyserats utan de användes till att försöka sammanställa en 
bredd på insamlad data. Deltagarna har i samma formulär beskrivit sina upplevelser från 
målbildsinterventionen i ett öppet brev som började med den första meningen: “Nu ska jag 
berätta om min upplevelse av vägledd målbildsträning…”. Alla deltagare svarade på samma 
frågor och reflekterade utifrån samma öppningsfras. Graneheim och Lundman (2004) anser 
att det är av stor vikt att alla deltagare får svara kring samma ämnesfråga. Som författare 



 

Adam Hedström & Sara Skog  8 

fanns en önskan om utförliga svar utan ett krav på minsta antal tecken detta för att inte 
påverka deltagarna till reflektioner som de inte har upplevt. Det viktiga är att 
datamängden har en god kvalitet kring fenomenet och att insamlingsmetoden passar 
syftesfrågan (Graneheim & Lundman, 2004).  
 

Dataanalys  

Stor tyngd har lagts på att vara neutrala när data har analyserats. Neutralitet är viktigt 
enligt Öhman (2005). Forskarnas bakgrund påverkar vid analys av data och forskarna ska 
inte förvränga skriven text till något det inte är (Graneheim & Lundman, 2004). Forskaren 
ska vara konsekvent i sin tolkning i kvalitativ forskning, detta för trovärdiga och mer 
rättvisa resultat (Bengtsson, 2016). När interventionen avslutades och de öppna breven 
samlades in, lästes breven var för sig av författarna och en individuell analys på 
reflektionerna gjordes för en bredare förståelse. Samband och meningsbärande enheter 
tog författarna först fram var för sig. Graneheim & Lundman (2004) beskriver en 
meningsbärande enhet som analyserad text. I nästa steg gick författarna igenom allt 
tillsammans och jämförde samt plockade fram de slutgiltiga meningsbärande enheterna 
från de som tagits ut på egen hand. Dessa användes till att skapa koder, kategorier, 
underteman och huvudteman. I en latent innehållsanalys identifierar forskarna data för att 
ta fram dolda meningar i en text, för varje tema och underkategori väljs passande 
meningsenheter ut som presenteras ihop med citat i löpande text (Bengtsson, 2016). En 
meningsbärande enhet är detsamma som ord eller meningar som har samma betydelse i 
olika öppna brev och har blivit analyserade (Graneheim & Lundman, 2004). I en latent 
innehållsanalys arbetar man för att skapa koder som kategoriseras till huvudteman och 
underteman (Bengtsson, 2016). Med inspiration från Graneheim och Lundman (2004) har vi 
skapat en överskådlig tabell med dataanalysen, se tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Översikt av dataanalys.  

Huvudtema Målbildsträning har gett ett större fokus och känsla av drivkraft mot 
målbilden  

Undertema Uppskattning och ett 
lugn  

En vilja att fortsätta mot 
målet  

Högre tro på egna 
förmågan  

Kategori  Tillfredsställelse 
Nytt perspektiv 

Grit  
Attityd  

Self-efficacy 
Empowerment  

Kod  Reflektion 
Avslappnande  
Tacksamhet 
Nytt förhållningssätt 
Positiv  

Förhållningssätt  
Medvetenhet  
Fortsätta 
Målbild 
Fokus  

Tillförsikt  
Övertygelse 
Motivation  
Självtillit  
Kontroll  
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Etik  

Som författare säkerställdes ett etiskt förhållningssätt genom att följa Vetenskapsrådets 
fyra huvudkrav. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Genom att tydligt underrätta samtliga deltagare om de fyra huvudkraven säkerställs deras 
rättigheter kring medverkandet i studien, syftet med studien samt allt annat som kan göra 
en skillnad på deras inställning till att medverka. All information kring medverkandet i 
studien har vi meddelat genom följebrev. Stor vikt har lagts på tydligheten kring att ingen 
ska känna något tvång över att medverka i studien och att de därav har kunnat avsluta sin 
delaktighet när som helst under studiens gång. Studien är konfidentiell vilket har 
förmedlats till deltagarna via följebrevet. Deltagarnas reflektioner användes till 
rapportskrivning och i presentationer samt att rapporten inte är ämnad för kommersiellt 
bruk utan endast att den finns att tillgå på Luleå Tekniska Universitets hemsida.  
Deltagarna informerades om att de var anonyma och informationen de delat med sig kunde 
endast vi författare komma åt genom lösenordsskyddade mailadresser. Deltagarna 
bekräftade att de var över 18 år och lämnade sitt samtycke till deltagandet i studien i 
online-formuläret där de skrev sitt öppna brev. När deltagarna skickade in sitt svar 
godkände de medverkandet i studien. Detta förtydligades genom följande text i online 
formuläret: Genom att svara på frågorna nedan har du fullföljt interventionen samt gett 
ditt samtycke till deltagandet i studien.  
 
För följebrev till kontaktpersoner samt till deltagare, se bilaga 3.  
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Resultat 

Resultatet utmynnade i ett huvudtema och tre underteman (tabell 2). Citat har tagits fram 
från deltagarnas reflektioner i de öppna breven, detta för att stärka resultatet. 
Författarna har valt att skriva ut ålder och kön vid de olika citaten för att påvisa en bredd 
hos deltagarna för ärligare och större djup i studien. Det som presenteras i resultatet är 
deltagarnas upplevelser av målbildsträning utifrån fokus på hälsofrämjande målbild under 
interventionen.  
 
 
Tabell 2. Översikt av resultatet.  

Huvudtema  Målbildsträning har gett ett större fokus och känsla av drivkraft 
mot målbilden  
 

Undertema  Uppskattning och 
ett lugn  

En vilja att fortsätta mot 
målet  

Högre tro på egna 
förmågan  

 

Målbildsträning har gett ett större fokus och känsla av drivkraft mot 
målbilden  

Deltagarna har beskrivit målbildsträning som en positiv upplevelse där de visualiserat sig 
själv i en önskad situation. Trots att deltagarna har haft olika målbilder har de upplevt en 
positiv känsla och stark vilja att fortsätta mot sitt mål. Genomgående beskriver deltagarna 
en visad tacksamhet dels av att få testa på målbildsträning som metod samt uppskattning 
kring målbildsträningens utfall. De beskriver en uppskattning kring att de fullföljt 
interventionen även fast det kändes komplicerat till en början. Deltagarna har upplevt det 
positivt att för en stund tänka på sig själv och rikta fokus inåt. Gemensamt har de uttryckt 
en önskan om fortsatt målbildsträning. Deras intresse har väckts till vidare utforskning av 
mental träning inom området målbildsträning. Interventionen har hjälpt deltagarna att 
lyfta och förtydliga sina mål för sig själva vilket främjat deras motivation och fokus att 
arbeta mot målbilden.  

 

Uppskattning och ett lugn   

Deltagarna har fått upp ögonen för målbildsträning som metod, det har skapat en positiv 
attityd till framtida målbildsträning. De har uttryckt att det varit lärorikt att få reflektera 
och få nya synsätt kring hälsofrämjande mål. Övningen har upplevts som rogivande när 
deltagarna fokuserat på andning och att vara i nuet samt riktat fokus mot sitt inre jag.  
 
“Det va skönt att ligga där, blunda och bara tänka på sig själv och vad jag vill. Jag låg 
tillochmed längre än 7 minuter för att det va avslappnande.” - Kvinna, 23 år  
 
Övningen har öppnat upp möjligheten till att trots en stressig vardag ändå kunna fokusera 
på rätt saker. Interventionen har främjat intresset för målbildsträning samt att deltagarna 
upplever en djupare eftertanke kring sitt mål. Det upplevs som avslappnande, stärkande 
och nyttigt. Deltagarna uttrycker en stor tacksamhet för lärandet från medverkan i 
målbildsträningen samt att de fått upp ögonen för denna mentala träningsmetod.  
 
“Gjorde en genomlysning av hela min tillvaro!” - Kvinna, 62 år  
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Upprepad reflektion gjorde målbilden mer attraktiv att arbeta mot. Övningen har fått 
deltagarna att stanna upp under dagen och reflekterat kring sin egen situation vilket ökat 
motivationen och tilltron till den egna förmågan i framtida situationer.  
 

En vilja att fortsätta mot målet  

Deltagarna beskriver hur de upplever en starkare medvetenhet i tillvaron överlag. 
Övningen har synliggjort möjligheter till att uppnå sina mål. Målbildsträningen har hjälpt 
individerna att skapa nya vägar och finna en vilja att kämpa mot sina hälsofrämjande mål. 
Deltagarna beskriver en högre motivation i strävan mot måluppfyllelse. Deltagarna är 
beslutsamma, målmedvetna och uttrycker en kämparanda samt ett driv.  
 
Deltagarna beskriver tidigare svårigheter att bibehålla sin målorientering, samt 
misslyckade försök till måluppfyllelse. De beskriver att fokus har ökat, samt att de är 
beredda att långsiktigt sträva mot målet. De upplever en acceptans att måluppfyllelsen 
kan ta tid och att de ändå vill vara lojala mot sitt mål.  

 
“Att se målet istället för de hinder som dyker upp ger en klarhet i det agerande som krävs 
för att lyckas.” - Man, 46 år  
 
Trots att deltagarna upplevt vissa mål som svåruppnåeliga har de genom ökad 
medvetenhet motiverats till att fortsätta kämpa även när det är mycket hinder. 
Medvetenheten att det krävs mycket engagemang från de själva ger en tydligare bild av 
prestation och ökar deras motivation till att uppnå målet.  
 
“Efter varje omgång kände jag en mkt positiv känsla och en vilja att träna mot mitt mål. 
Tack för att jag fick delta.” - Kvinna, 38 år  
 
De känner sig uthålligare och beskriver ett större intresse mot måluppfyllelse trots tidigare 
motgångar. De upplever att målbilden blir tydligare för varje dag och att de känner sig mer 
målinriktade bara efter en veckas träning.   
 
”Timmarna direkt efter målbildsträningen upplevde jag en ökad energi och redo att ta 
mig an uppgiften. I veckan så upplevde jag inte någon skillnad i utfallet mot min målbild. 
Men övertygad om att fortsatt fokusering och målbilder gör att jag kommer nå mitt mål.” 
– Kvinna, 35 år 

 
Alla deltagare har haft olika målbilder samt med olika svårighetsgrader. De beskriver att 
de har delat upp målbilden i delmål när det behövts vilket tyder på stark ambition. 
Reflektion och medvetenhet har skapat en inspiration till att kämpa hela vägen till 
måluppfyllelse.  
 

Högre tro på egna förmågan  

Deltagarnas reflektioner visar en ökad tro till den egna förmågan. De beskriver ett större 
engagemang genom viljan att uppnå mål. Upprepad visualisering av målbilden har förstärkt 
känslan av att lyckas. Under målbildsträningen har deltagarna känt en intention, en skön 
känsla, en inlevelse och god sinnesstämning när de känner kontroll och tror på sin egna 
förmåga.  
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“Kunde se mig själv när jag hade nått mina mål. Kände mig lätt, stark och frisk. Pigg. 
Tänkte på att jag kände vinden i mitt ansikte och hår. Kände sval härlig vind. Jag gick 
med målmedvetna steg.” - Kvinna, 42 år 
 
Tanken på fortsatt målbildsträning skapar en övertygelse om fortsatt fokusering mot 
målen. Efter interventionen med målbildsträning är deltagarna hoppfulla och har en högre 
tro på sin framtida måluppfyllelse. De känner en större makt att kunna kontrollera sin egen 
hälsa. Deltagarna förklarar att målbildsträning har hjälpt dem tro med tillförsikt att de 
kommer uppnå framgång.  
 
“Tänker på att jag kan, jag vill och jag klarar det.” - Kvinna, 29 år  
 
En hög tro på sin egen förmåga är en god framgångsfaktor för att uppnå och vidmakthålla 
hälsofrämjande målbilder. Kännedom och kunskap kring den egna upplevda hälsan gör att 
målbilden känns inom räckhåll. Medvetenhet och reflektion skapar drivkraft, trygghet och 
eget agerande hos deltagarna. Att vara i nuet och ta sig tid att tänka på sig själv och sin 
egen målbild har visat sig vara en uppskattad metod för att skapa en vilja att främja 
hälsan.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet från datainsamlingen visade på att målbildsträning har gett ett större fokus och 
känsla av drivkraft mot målbilden. Det visar att deltagarna upplever målbildsträning som 
ett effektivt sätt att motiveras till att tänka utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. 
Målbildsträningen i interventionen har hjälpt deltagarna att reflektera kring sin hälsa, 
beteendeförändringar och deras hälsofrämjande mål. Att sträva mot att uppnå en 
hälsofrämjande målbild är en prestation som kan liknas vid en tävling inom 
sportsammanhang. Målbildsträning används flitigt inom olika nivåer inom idrott (TaeHee & 
O'Sullivan, 2016). För hälsovägledare är det intressant att målbildsträning är användbart 
inom beteendeförändring hos individer genom att deltagarna beskriver en stärkt grit i sin 
strävan mot målet. Reflektionen har skapat medvetenhet kring deltagarnas olika 
hälsobeteenden. Medvetenhet kring vad som krävs för att uppnå målet gör målbilden mer 
attraktiv trots tidigare svårigheter. Målbildsinterventionen har gett deltagarna ett nytt 
perspektiv kring påverkandet av sin hälsa, en större kontroll beskrivs av deltagarna. I en 
studie av Martin och Hall (1995) ser de efter sex stycken sessioner med målbildsträning en 
ökad tillförsikt mot uppgiften. Detta kan jämföras med vår intervention där deltagarna 
utförde sju vägledda målbildsträningar. Att främja hälsan genom beteendeförändringar kan 
inte uppnås efter enbart en veckas intervention. Det är viktigt att se till upplevelsen av 
målbildsträning och kopplingen till grit där en viktig aspekt är ihärdigheten mot långsiktiga 
mål. Målbildsträning är ett enkelt och effektivt verktyg för att främja grit när det kommer 
till långsiktiga beteendeförändringar. Enligt WHO (1986) handlar hälsopromotion om att 
förbättra sin hälsa genom att ta kontroll över sina hälsobeteenden. Att genom 
målbildsträningen skapa reflektion och medvetenhet stärker deltagarnas motivation inför 
och under hälsofrämjande beteendeförändring. Detta stärks av Laverack (2017) som 
påpekar vikten av individens egna beslut kring val i vardagen som påverkar hälsan och 
människans hälsosituation. 
 
Interventionsstudien visar att regelbunden målbildsträning hjälper människor till 
hälsomedvetna val i vardagen vilket anses som ytterligare en styrka med den mentala 
träningsmetoden. När man visualiserar en framtida målbild är det viktiga aspekter att ha 
en god kontroll över sina känslor och att fortsätta lösa problem som uppstår under vägens 
gång (Taylor et al., 1998). Inom grit är en viktig aspekt att man strävar starkt mot målet 
trots svårigheter efter vägens gång (Datu et al., 2018). Vissa deltagare upplevde en 
svårighet till målbildsträningen från start, somliga deltagare beskrev ett tvivel. Dock 
fullföljde deltagarna intervention trots upplevelsen av motgång och beskrev sedan som att 
fokus ökade allt mer eftersom. Individer med ett stort mått av grit är mer målinriktade 
över en längre tid och fullföljer till en större grad uppgiften trots misslyckanden 
(Duckworth et al., 2007). För hälsovägledare som profession är det angeläget att vara 
medveten om att ihärdighet är viktigt för att individer ska uppnå ett starkare fokus i sin 
målbildsträning. Enligt Hoeschler, Backes-Gellner och Balestra (2017) förändras grit över 
tid hos 30-40% av individerna i studien, störst ökning av grit sker mellan 15-22 års ålder. I 
vår studie ser vi att målbildsträningen har stärkt upplevelsen av grit hos våra deltagare 
som alla är över 23 år. Detta stärks av Duckworth och Eskreis-Winkler (2013) som menar att 
vi med åldern ser mer positivt på resultatet när det är mer möda bakom. Duckworth et al. 
(2007) menar att vi blir mer motiverade mot målet med tiden man lägger på att uppnå 
målet.  
 
Deltagarna i vår intervention har beskrivit målbildsträningen som avslappnande, lugnande 
och de upplever en tacksamhet samt metoden som stärkande och nyttig. Duckworth et al. 
(2007) menar att individer som besitter en stark grit inte blir lika nedslagna av 
misslyckanden. Trots att det för deltagarna var svårt att hitta fokus till sin önskade målbild 
fortsatte de under interventionen att vara trogen mot sin målbildsträning vilket är en 
tydlig koppling till grit. Vid svåra utmaningar klarar sig personer med hög self-efficacy 
bättre tack vare att de är uthålligare (Bandura & Locke, 2003). Deltagarna har dagligen 
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visualiserat sin målbild. Fokus på hur de uppnår målbilden ökar medvetenheten samt en 
ökad förståelse för hur de ska utforma en plan för att nå sitt mål. Detta stärks av Lerner 
och Ostrow (1996) som ser ett samband mellan målbildsträning och ökad medvetenhet 
kring personliga egenskaper. Detta kan vi se hjälper deltagarna i interventionen där de till 
exempel delar upp sitt mål för att bättre nå måluppfyllelse samt att de ser vilket agerande 
som krävs från ett nytt perspektiv. Enligt Lerner och Ostrow (1996) är målbildsträning ett 
effektivt sätt att ta fram strategier kring sin egen utveckling. Empowerment kan definieras 
som en persons förmåga att kontrollera aspekter som gör det möjligt att styra sitt liv, det 
används som ett verktyg för att öka styrandet av sin förmåga (Korp, 2006; Tengland, 2008). 
En intressant utveckling av interventionsstudien gäller det faktum att deltagarna beskriver 
en positiv upplevelse av stärkt egenmakt samt kontroll över sin hälsa och framtida mål. 
WHO (1986) menar att det är viktigt i hälsopromotion att människor tar kontroll över sin 
egen hälsa som ett steg mot förbättrad hälsa. Eriksson och Lindström (2008) belyser det 
viktiga i sambandet mellan beslutsfattande och hälsa. I interventionen ser vi att deltagarna 
upplever en stärkt känsla av egen makt, kontroll och medvetenhet kring målbilderna. 
Empowerment är en hjälp till att nå målet, hjälp till självhjälp genom högre 
självständighet och ökade möjligheter i livet (Tengland, 2016). Målbildsträning har visat sig 
vara ett sätt att stärka självständigheten och öka inspirationen hos deltagarna efter 
interventionen att nå målet. Laverack (2017) menar att vinsten av empowerment är den 
stora kontrollen över hållbar och hälsosam livsstil. Interventionen visar tydligt att 
motivation till att uppnå en god hälsa beskrivs stärkt hos deltagarna. Empowerment är ett 
ledande tillvägagångssätt för att öka och bibehålla en god hälsa och uppnå specifika mål 
(Tengland, 2016). Genom tre studier ser Vasquez och Buehler (2007) att visualisering där 
personen ser sig själv prestera på hög nivå stärker individens motivation kopplat till 
prestation. Resultatet från interventionen visar att deltagarna genom reflektion upplever 
sig ha en större inblick i vad som krävs av dem själva kortsiktigt och långsiktigt. En 
intressant del av resultatet var att deltagarna beskrev hur de delade upp sina mål i delmål 
för att öka sannolikheten för att uppnå dem. Att deltagarna beskriver en nyfunnen 
kämparanda redan efter så få målbildsträningar i interventionen kan stärkas av Blouin och 
Pychyl (2017) som ser stärkt grit i form av ihärdighet mot målet och mer själv kontinuitet 
efter åtta målbildsträningar på nio minuter. Hälsovägledare kan använda styrkan från 
interventionens snabba resultat i form av self-efficacy, grit och uppskattning när det 
kommer till måluppfyllelse i beteendeförändringar.  
 
I vår studie ser vi att deltagarna efter interventionen uppnår en inre motivation samt en 
stark medvetenhet kring målbilderna. Enligt Rhodes et al. (2018) kan målbildsträning 
främja en inre motivation. Locke och Schattke (2018) menar att den inre motivationen 
formas från en vilja och förhoppning att uppnå målbilden. Författarna ser att deltagarna 
upplever en högre tro till sin förmåga. Andersson och Moss (2011) visar att self-efficacy 
gällande fysisk träning ökar av målbildsträning samt ger positiva effekter vid förberedelse 
inför en prestation. Detta stärks av Blankert och Hamstra (2017) som beskriver att ett 
ändamål med målbildsträning är att individer blir mentalt förberedda att prestera. Att 
mentalt föreställa sig att klara av sin prestation ökar self-efficacy (Andersson & Moss, 
2011; Morin & Latham, 2000). Anderson Stone (2018) visar att vi utsöndrar 
belöningshormoner när vi upplever god self-efficacy samt att stresshormonet kortisol 
minskar. Vilket stärker resultatet att deltagarna blir mer lugna inför att uppnå sina mål 
efter målbildsträning. Graden av self-efficacy påverkar hur individer hanterar 
beteendeförändringar (Bandura, 1994).  
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Metoddiskussion 

Anledningen till att kvalitativ ansats har valts är för att få fram ett djup i syftesfrågan. Vi 
anser att kvalitativ forskning är mer anpassningsbar och mer flexibel i jämförelse med 
kvantitativ forskning vilket passar bättre till syftet. Detta eftersom att deltagarnas 
upplevelser från interventionen undersöks. Englander (2019) betonar att syftet med 
kvalitativ forskning handlar om vad som är generellt för ett fenomen och inte vad som är 
generellt för befolkningen. Kvalitativa metoders effektivitet beror på hur datainsamling 
sker (Bansal et al., 2018). Öppna brev och online insamling av data användes för att det 
ansågs vara mest lämpligt för syftet. God mättnad och tillfredsställande svarsfrekvens från 
deltagarna uppnåddes. Material från deltagarna sammanställdes till sammanlagt sju sidor 
text. Enligt Saunders et al. (2018) ska mättnaden vara tillräcklig för att svara på 
syftesfrågan. Harper och McCunn (2017) beskriver online-formulär som tidseffektiva vid 
kontakt med deltagare. Genom en länk på bloggen kunde deltagarna enkelt svara på 
formuläret i lugn och ro efter eget schema. Deltagarna hade tre dagar på sig att svara på 
formuläret och därmed fullföljde de interventionen. På bloggen har påminnelser 
publicerats om tävling, svarsenkät och målbildsträning. Detta för att motivera deltagarna 
ytterligare till att fullfölja interventionen. Med inspiration från Conroy och Hagger (2018) 
som menar att påminnelser om målbildsträning samt tydliga instruktioner är bra för 
deltagarnas engagemang i en intervention. 
 
I kvalitativ forskning är det av stor vikt att forskarna har en öppenhet i form av förståelse 
och engagemang för att uppfatta deltagarnas erfarenheter i deras öppna brev både på ett 
socialt och tankemässigt sätt (Öhman, 2005). Mycket tid har lagts på att läsa, analysera 
och koda de öppna breven. Enligt SBU (2014) är syftet med kvalitativ forskning att få en 
förståelse för människans sociala och känslomässiga upplevelse av en viss process. I 
interventionen fokuserades det på deltagarnas upplevelser av målbildsträning sju minuter 
om dagen i sju dagar. En latent analys av de öppna breven har valts av författarna för att 
beskriva deltagarnas upplevelser. Bengtsson (2016) beskriver latent analys som en metod 
som gör det möjligt att ta fram deltagarnas underliggande mening från datainsamlingen.  
De öppna breven har analyserats och tolkats. Enligt Graneheim och Lundman (2004) uppnår 
man trovärdighet i en kvalitativ studie genom att tolkningen av data är trovärdig, det ska 
finnas en pålitlighet till författarnas arbete med studien samt att studiens metod ska vara 
förklarad för en god överförbarhet. Med inspiration från Graneheim och Lundman (2004) 
har författarna för att uppnå en högre trovärdighet och pålitlighet i studien valt att 
redogöra sin dataanalys genom en tabell som påvisar hur processen utförts från kodning till 
färdigt resultat. Författarna har presenterat stärkande citat för texten i resultatet för att 
uppnå en trovärdighet, detta i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Författarna 
har tydligt förklarat studiens metod för en god överförbarhet. Med inspiration från 
Graneheim och Lundman (2004) har fokus i dataanalysen varit på att skapa teman och 
kategorier genom att använda all användbar data för ett heltäckande och trovärdigt 
resultat. Vid metoder som intervjuer och fokusgrupper kan forskarna anpassa 
informationsinsamling bättre under samtal, lättare att få uttömmande svar och ställa 
följdfrågor (Harper och McCunn, 2017). I interventionen ansåg författarna att det var mer 
passande för trovärdigheten med öppna brev än intervjuer för deltagarna att reflektera 
kring upplevelsen utan risk för påverkan av oss som författare. När deltagarna får 
reflektera i skrift tenderar svaren att bli mer utförliga och grundliga (Farrelly, 2013). 
Deltagarnas öppna brev var målande och beskrivande av deras upplevelser under 
interventionen. Under tolkningsprocessen av deltagarnas texter är det av stor vikt att 
forskarna är objektiva för att utvinna det väsentliga från deltagarnas skriftliga reflektioner 
(Köhler et al., 2019). Enligt SBU (2014) kommer alltid data till en viss del påverkas av 
forskarens värdering i frågan. Att författarna har olika erfarenheter kring hälsa och 
målbildsträning anses som en styrka för ett bredare perspektiv i tolkning av de öppna 
breven. Enligt Köhler et al. (2019) kan forskarna använda sig av förförståelse och 
erfarenheter som förmån vid tolkning av text. Hur mycket data som behövs för att utvinna 
ett trovärdigt resultat och få en god mättnad i datainsamlingen för att kunna analysera 
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informationen beror på hur god datakvalitet samt hur komplex forsknings syfte är 
(Graneheim & Lundman, 2004).  
 
 
Det finns både för och nackdelar med internetbaserad intervention. Med internetbaserad 
målbildsträning kunde deltagarna styra själva över tiden vilket vi ser som en styrka. 
Författarna upplevde att det uppnåddes en tillfredsställande mättnad från datainsamlingen 
av 20 fullföljande deltagare. Inspirerat av Locke och Shattke (2018) användes för 
motivation hos deltagarna ett lotteri i interventionen. Att 20 deltagare fullföljde bero 
troligen på yttre motivation eftersom deltagarna hade chansen att delta i en utlottning och 
vinna priser. Locke och Schattke (2018) menar att yttre motivation kommer från att 
individer motiveras av till exempel en vinst som är värdefull för dem. När människor 
uppnår en hög motivation till att nå sina mål kan en yttre motivation vara en viktig faktor 
för att få ut en högre nivå av prestation (Locke & Shattke, 2018). Bortfallet på tio personer 
kan bero på flera olika anledningar. En trolig anledning enligt oss som författare kan vara 
att interventionen helt och hållet var internetbaserad, vid fysiska träffar kan det hända att 
deltagarna hade blivit mer motiverade att fullfölja interventionen. Valet av ändamålsenligt 
urval anses ha fungerat väl för denna studie, något som kan stärkas av Tongco (2007) som 
menar att det ger en stor bredd bland deltagarna vad gäller ålder, kön och sysselsättning.  
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Framtida forskning  

I vår interventionsstudie visar resultatet att målbildsträning är positivt för arbete med 
positiva hälsofrämjande beteendeförändringar. Studien av Rhodes et al. (2018) visar på att 
under sex veckors målbildsträning ökar grit stadigt, forskarna ser samtidigt att grit 
fortsätter med en stabil ökning under de hela 12 veckor som interventionsstudien 
genomfördes. Conroy och Hagger (2018) menar att målbildsträning ger bättre resultat när 
det utövas under längre tid. Våra deltagare har använt målbildsträning sju minuter om 
dagen där resultatet visade redan efter en veckas intervention en upplevelse av förstärkt 
grit, uppskattning samt önskan om fortsatt målbildsträning. Conroy och Hagger (2018) 
menar att målbildsträning är en komplicerad metod dock ser de i en metaanalys 
förbättring av både psykologiska och fysiologiska faktorer vid användandet av 
målbildsträning. Det skulle vara intressant att följa upp detta med en fortsatt studie under 
en längre period med mixed method. McCusker och Gunaydin (2014) menar att en 
kombination av kvalitativ och kvantitativ metod är det som utgör mixed method. Vi anser 
att en mixed method studie kring mental målbildsträning kan visa på tydligare fördelar 
kring användandet i hälsofrämjande arbete. Detta stärks av McCusker och Gunaydin (2014) 
som ser stora fördelar i metoden för forskning på komplexa forskningsfrågor. I en studie av 
Blouin och Pychyl (2017) undersöker de nio minuters målbildsträning två dagar i veckan 
under en period på fyra veckor där de ser att grit stärks. Detta visar på att även glesare 
användning av målbildsträning hjälper den inre drivkraften mot målet.  
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Slutsats 

Resultatet visar att målbildsträning genererar en stark drivkraft mot deltagarnas målbild 
efter en veckas intervention. Deltagarna beskrev även hur de genom reflektion fick ett 
nytt perspektiv och upplevde ett ökat lugn samt en tacksamhet och uppskattning till 
målbildsträning efter sju dagars intervention. Med en ökad medvetenhet kände deltagarna 
att de fick en ny stark drivkraft till att fortsätta mot sitt mål. Målbildsträning ökade 
deltagarnas tro på deras framtida måluppfyllelse och tilltro till deras egna förmåga. Det är 
intressant vad endast en veckas målbildsträning kan göra för deltagarnas vilja att främja 
hälsan. I framtiden kommer hälsovägledare som profession att kunna använda mental 
träning i form av målbilder vid vägledande av kunder till beteendeförändringar och 
främjandet av en bättre hälsa. Mental träning i form av målbildsträning bör vara en 
naturlig del i hälsofrämjande arbete som ett enkelt och effektivt verktyg för att öka 
främjandet av hälsan. Att öva upp sina mentala förmågor genom målbildsträning oavsett 
vilken beteendeförändring det handlar om har visat sig stärka upplevelsen av self-efficacy, 
empowerment samt grit hos utövarna. Interventionsstudien stärker målbildsträning ur ett 
allmänhetsperspektiv. Det har visat sig skapa hälsofrämjande tänk hos deltagarna efter en 
veckas mental målbildsträning med egenformulerade mål, detta oavsett tidigare 
erfarenhet. I framtida hälsofrämjande arbete är det av stor vikt att människor stärker sin 
mentala inställning för ökade ambitioner att uppnå samt vidmakthålla ett välmående och 
en god hälsa.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Ljudfil målbildsträning 

https://drive.google.com/file/d/1zvBFI4rE7Q0F8eipC550CtdK53db36R8/view?usp=sharing 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1zvBFI4rE7Q0F8eipC550CtdK53db36R8/view?usp=sharing
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Bilaga 2 Manus målbildsträning 

Hej och välkommen till den här vägledda/guidade målbilds träningen med mig Sara Skog  
Vi ska här och nu fokusera på Dina framtida mål 
Med fokus på din psykiska, fysiska, sociala och känslomässiga hälsa 
Du kan börja med att sätta dig bekvämt  
Vill du hellre ligga ner kan du lägga dig bekvämt 
Blunda gärna 
Slappna av genom att ta några djupa andetag  
Följ dina andetag 
Hela vägen in och hela vägen ut 
Lägg märke till den lilla pausen mellan inandning och utandning 
Och den lilla pausen mellan utandning och inandning 
Känn hur andningen lyfter bröstkorgen och magen likt en stor våg eller en ballong som 
expanderar 
Vi ska nu lämna den yttre världen och bara vara här och nu  
Fokusera på din andning och ta långa djupa andetag 
Genom att tänka i bilder kan du påverka möjligheten att uppnå ditt önskade mål 
Genom att göra bilderna mer positiva ökar du sannolikheten att uppnå dina önskade mål 
Försök att föreställa dig ditt hälsofrämjande mål i bilder 
Försök nu att uppleva hur det känns när du nått ditt mål  
Ta hjälp av din fantastiska fantasi och lev dig in i att du uppnått ditt hälsofrämjande mål 
Hur känns det nu när du uppnått ditt mål? Vilka känslor är framträdande?  
Vad hör du runt omkring dig?  
Vad känner du? Är det varmt eller kallt?  
Vilka ljud har du runt omkring dig?  
Vi kan alla uppnå våra mål om vi bara släpper taget och tillåter oss att våga tro på det vi 
vill uppnå 
Tänk på att de som verkligen tror på att de kan vinna OS också är de som faktiskt vunnit i 
OS  
Andas långa djupa andetag och föreställ dig nu på djupet hur du upplever att din dröm har 
gått i uppfyllelse, du har nu nått ditt mål 
Hur känns det? 
Vad upplever du?  
Du känner dig stark 
Du känner dig glad och självsäker  
Du har hittat ditt rätta jag  
Du är stark, frisk och fri  
Du njuter  
Du vet nu att du kan klara allt som du vill uppnå 
För du har styrka, kraft och mod 
Du har en positiv inställning och känner mening med livet 
Du kan tänka, känna och göra precis det du vill  
Du behöver inte bry dig i vad andra tycker  
För du litar på din magkänsla och din kompetens 
Du är på toppen  
Du är oövervinnerligt stark psykiskt, fysiskt, socialt och känslomässigt 
Dina nära och kära är där och gratulerar dig och gläds med dig åt att du uppnått din dröm 
Gemenskapen är stark och du känner glädje och tacksamhet 
Hör, känn och var där 
Det du kan se är tydligt och klart  
Vad du kan se kan bli verklighet  
Ta några djupa andetag och njut av din måluppfyllelse 
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Kom ihåg att du alltid kan återvända hit med hjälp av tankens kraft 
Kom ihåg känslan från när du uppnått dina mål och låt den följa dig genom resterande 
delen av dagen  
Ta några djupa andetag och öppna dina ögon  
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Bilaga 3 Följebrev 

Följebrev: Målbildsintervention som hälsofrämjande insats  
 
Det är vetenskapligt bevisat att målbildsträning är ett effektivt verktyg för att på ett 
hälsofrämjande sätt uppnå våra mål. Vi anser att det är av stor vikt att mental träning i 
form av målbildsträning börjar användas som en naturlig del i hälsofrämjande arbete.  
 
Information till kontaktpersoner:  
Vi som ansvarar för databearbetning och rapportskrivning är Adam Hedström och Sara Skog 
som studerar hälsovägledning på Luleå Tekniska universitet.  
Vi planerar att utföra en interventionsstudie kring målbildsträning ur ett hälsofrämjande 
perspektiv med 35 deltagare som lyssnar på en ljudfil en gång per dag i en vecka. Vi undrar 
nu om ni är intresserade att delta i studien: 
Målbildsintervention som hälsofrämjande insats  
 
Vi söker deltagare (över 18 år) med och utan tidigare erfarenhet från mental träning för 
medverkan i interventionen. Vi ser gärna att de medverkande har en maximal variation när 
det kommer till kön och ålder samt sysselsättning för ärligare större djup i 
forskningsfrågan. Vi kommer rekrytera deltagare via flera företag i Sverige. 
Kontaktpersonen rekryterar 35 deltagare via intermail. Alla i företagen från chefsposition 
till anställda ska få chansen att delta i studien för stor spridning gällande utbildning. De 
första 35 deltagare som svarar ja till att medverka tas ut till interventionen.  
Företagen samt deltagarna är i studien anonyma.  
 
Vi kommer att starta och avlsuta interventionen via en inspelning på bloggen, tre priser 
kommer att lottas ut till de som fullföljt interventionen: 
Presentkort hos Hälsomotiv på: 
Träningsupplägg till ett värde av 1075 kr 
Massage 30 minuter till ett värde av 450 kr 
Hälsovägledarsamtal 45 minuter till ett värde av 250 kr  
 
Resultatet kommer att presenteras i form av en C-uppsats och presentationer på Luleå 
Tekniska universitet.  
 
Texten från de öppna breven transkriberas av oss för en dataanalys som kodas och används 
i vår C-uppsats. Vi försäkrar er om att alla personuppgifter och reflektioner kommer 
behandlas konfidentiellt.  
 
Vid frågor kontakta oss enligt uppgifter nedan. 
Återkoppla till oss snarast för att säkra er plats i studien.  
 
Med Vänliga Hälsningar  
Adam Hedström och Sara Skog  
 

Namn: Adam Hedström / Sara Skog  
E-postadress: adahed-6@student.ltu.se / sarsko-6@student.ltu.se  
Mobiltelefon: 073-8312979 / 076-1656601  
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Följebrev: Information till deltagare i Studie:  
 
Vi som ansvarar för databearbetning och rapportskrivning är Adam Hedström och Sara Skog 
som studerar hälsovägledning på Luleå Tekniska universitet.  
Vi planerar att göra en studie där ni som deltagare medverkar i en intervention där du 
lyssnar dagligen på vägledd inspelning med målbildsträning i 7 minuter per dag i en vecka. 
Målbildsträning går ut på att du visualiserar din målbild med ditt önskade hälsofrämjande 
mål. Efter interventionens slut reflekterar du i ett öppet brev om din upplevelse av 
målbildsträningen.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din insats utan några 
följder.  
 
Vårt krav är att du som deltagare är över 18 år. 
 
Vill du delta i studien?   

JA NEJ 

 
Namn:  
Mailadress:  
Anmäl intresse snarast för att säkra din plats i studien.  
 
Vi kommer att starta och avlsuta interventionen via en inspelning på bloggen, tre priser 
kommer att lottas ut till de som fullföljt interventionen: 
Presentkort hos Hälsomotiv på: 
Träningsupplägg till ett värde av 1075 kr 
Massage 30 minuter till ett värde av 450 kr 
Hälsovägledarsamtal 45 minuter till ett värde av 250 kr  
 

Resultatet kommer att presenteras i form av en C-uppsats och presentationer på Luleå 
Tekniska universitet.  
 
Texten från de öppna breven transkriberas av oss för en dataanalys som kodas och används 
i vår C-uppsats. Vi försäkrar er om att alla personuppgifter och reflektioner kommer 
behandlas konfidentiellt.   
Vid frågor kontakta oss enligt uppgifter nedan.  
 
Med Vänliga Hälsningar  
Adam Hedström och Sara Skog  
 
Vid frågor vänligen kontakta Adam eller Sara  

Namn: Adam Hedström / Sara Skog  
E-postadress: adahed-6@student.ltu.se / sarsko-6@student.ltu.se  
Mobiltelefon: 073-8312979 / 076-1656601 
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