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Abstrakt  

  

Bakgrund: Forskning och litteratur belyser att mental träning är viktigt för att prestera 

optimalt. Mental träning genom visualisering och målbildsträning förbättrar prestationen och 

har en stressreducerande effekt på individen. Neurofysiologiska effekter är påvisade i 

forskning men kvalitativa resultat om egna upplevelser saknas. Inom fysioterapi ses en stor 

potential för mental träning men en brist på resultatinriktade studier inom psykologi och 

beteendemedicin. Det innebär tillsammans med ämnets stora omfång dåligt evidensunderlag 

jämfört med traditionella fysioterapeutiska interventioner. Syfte: Syftet med studien var att 

undersöka upplevelse och erfarenhet samt vilken inställning som finns till mental träning 

bland fotbollsspelare i division 2 & 3 i en fotbollsklubb i Norrland. Metod: I studien används 

en kvalitativ innehållsanalys samt en separat metod för urval. Urvalet består av en 

enkätundersökning som kartlägger allmän inställning samt potentiella deltagare till studien 

följt av intervju och analys av tillfrågade spelare från en lokal fotbollsklubb. Sammanlagt 

svarade 22 personer på enkäten och fyra personer intervjuades. Resultat: Mental träning visar 

sig ha en positiv effekt på spelarnas prestation. Det bidrar bl.a. till ett kontrollerat fokus och en 

automatisk inlärning. Mental träning kan leda till en aktiv, aktiv/passiv eller en passiv respons 

som representerar förbättringsområden hos spelaren. Samtliga deltagare i intervjustudien hade 

en positiv inställning till mental träning. Konklusion: Resultatet antyder att mental träning är 

användbart och kan appliceras på individer med prestationskrävande aktiviteter för att uppnå 

förbättrade resultat. Inställningen till träningsformen är bland deltagarna mycket positiv. 

Fortsatta studier rekommenderas gällande typ av mental träning och för användning inom 

hälso- och sjukvård. 

  

Nyckelord: fokus, inlärning, inställning, kvalitativ, mental träning, prestation.  
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Bakgrund 

Träning av psykologiska aspekter genom mental träning har visat positiva effekter hos 

idrottare sen ämnet introducerades i slutet på 1960-talet. Metoder för när, var och hur driver 

idag forskningen framåt där flertalet metoder för utövandet vuxit fram (1,2). Mental träning 

definieras som en träningsform där utövaren genom föreställning, visualisering och 

meditation kan förbättra prestation, utveckla rörelsestrategier, stärka sitt självförtroende samt 

öka motståndskraften mot stress och prestationsångest (1-4). Prestation definieras i litteratur 

som “något positivt som åstadkommits eller fullgjorts” (5). 

Många idrottsutövare upplever stundtals mycket stress kopplat till träning och 

prestation (3,6). Stress definieras som en respons från nervsystemet genom mobilisering av 

energi som ett svar på ett hot eller ökat prestationskrav (3,7,8). Prestationen har potential att 

öka med hjälp av ett måttligt stresspåslag medan en långvarig aktivering kan leda till en 

försämrad prestation (3,7). Mental träning kan hjälpa till att förbättra reaktionerna på de 

psykiska påfrestningarna som individen ställs inför och kan bidra till att påfrestningarna blir 

mer lätthanterliga (3). Med hjälp av att uppmärksamma känslor och identifiera strategier för 

påfrestningar blir individen expert på att hantera dessa. Genom att aktivt och regelbundet 

utföra en medveten, mental träning kan idrottaren utveckla bättre koncentration och 

motståndskraft mot stress (3,4). 

Mental träning kan delas upp mot olika syften. Genom att föreställa sig målbilder kan en 

idrottare öka motivationen mot en specifik prestation och stärka sitt självförtroende (1). 

Målbilder kan användas för att uppmärksamma och bearbeta stress och ångest kopplat till 

prestationskrav. Mental träning ger idrottsutövaren ett mycket värdefullt och användbart 

verktyg. Genom att använda visualisering förövar idrottaren specifika situationer varvid 

motoriska strategier kan tränas i scenarion utan att fysiskt anstränga kroppen (9). 

För idrottare som vill prestera på hög nivå krävs mer än en hög fysisk kapacitet. Idrottare 

känner sig ofta tvungna att ta reda på varför resultaten uppnåtts eller inte (8,4). Framgång och 

resultat förknippas med en förbättrad fysisk förmåga, bättre teknik eller nya hjälpmedel. En 

jämförelse kan göras med att tekniska svagheter kräver teknikträning, fysiska svagheter 

kräver fysisk träning och psykiska svagheter bör stärkas genom mental träning (3). 

Träningsläran har under senare årtionden utvecklats inom fysiologi och teknik samtidigt som 

mental träning med till synes stor potential inte utvecklats lika intensivt (3). 
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Mental träning har bevisats ha ett värde för både nybörjare som elitidrottare. Ett internt 

perspektiv har visat sig vara effektivt i den mentala träningen för att utföra och kunna växla 

mellan psykisk och fysisk träning (10). Ingen enhetlig definition finns om vad som anses som 

ett internt perspektiv men en beskrivning vilken används av flertalet forskare är att intern 

träning ses som kinetiska sensationer där individen visualiserar känslor kopplade till och runt 

situationen (11). Mental träning anses vara en viktig strategi, om inte den viktigaste strategin 

för att nå framgång idag. Att samtidigt ha rätt inställning är också viktigt eftersom det ger den 

individuella utvecklingen potential att växa (12). 

Neurofysiologiska effekter av mental träning har påvisats i flertalet studier och sammanfattats 

i boken ”The neurophysiological foundations of mental and motor imagery (13). I en studie 

av Jeannerod (14) påvisas neurala aktiveringar och specifika aktiveringsmönster i motorcortex 

vid mental träning, vilka är mycket likt det som syns vid utövande av den faktiska rörelsen. 

Viktiga fundament för användandet av mental träning kretsar kring frågorna när, var, hur och 

varför och är något som ofta undersöks idag i forskning (13-15). 

År 1988 undersöktes mental träning och dess användningsområde inom fysioterapi. Mental 

träning ansågs då ha en framtida potential inom fysioterapi genom att påskynda återhämtning, 

skapa en mental närvaro och minska stress (16). I en analys av evidensläget 2007 framkom 

starka åsikter om att mental träning genom motorisk visualisering nu kan försvaras inom 

fysioterapi (17). Forskningen är idag främst fokuserad kring neuromuskulära sjukdomar. 

Genom att lära patienten rikta fokus och visualisera rörelser tillsammans med motorisk 

träning har det resulterat i förbättrade resultat jämfört med enbart motorisk träning (17). 

Förbättring genom mental träning har beskrivits likt en bakdörr in till kontrollen för 

människans motoriska system och bygger på omkopplingar och plasticiteten av neurologiska 

banor (17,18). Potential finns för att utveckla fysioterapeutens användning av mental träning 

då studier visar på förbättrade resultat vid en kombination av rörelseträning och mental 

träning (17). 

För att utvärdera mental träning rekommenderas en kombination av subjektiva samt objektiva 

metoder (13). Studier vilka jämför objektiva och subjektiva metoder med varandra finns men 

studier som inkluderar och beskriver idrottarnas egenupplevda effekter av mental träning är 

något som saknas i större utsträckning (13). Objektiva utvärderingar av mental träning 

används främst inom forskning genom att mäta aktiviteter elektroniskt i hjärnan. Subjektivt 

används oftast formulär där personen själv får skatta kvalité på utförande av rörelser, känslor 
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samt enkelhet av utförandet (17,19). Utifrån en litteratursökning inför studien identifierades 

en avsaknad kvalitativa studier där den upplevda effekten utvärderas. 

Mental träning används idag bland många idrottare inom flertalet sporter på alla nivåer (3). 

Fotboll är globalt sett accepterad som världens största sport sett till utbredning och antal 

spelare. Utbredningen och antalet utövare innebär ett stort urval av individer att inhämta data 

ifrån för övergripande studier av erfarenheter och upplevelser.  

Den teoretiska kunskapen är omfattande men i praktiken saknas användningen av mental 

träning i större utsträckning samt forskningsresultat baserat på upplevelser (3). Den 

fysiologiska grunden är väl etablerad inom forskning (13). Fokus bör nu riktas mot att stärka 

evidensunderlaget genom kvalitativa studier av erfarenheter och upplevelser samt användning 

och inställning. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka upplevelse och erfarenhet samt vilken inställning som 

finns till mental träning bland fotbollsspelare i division 2 & 3 i en fotbollsklubb i Norrland. 

Metod 

Design 

För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka 

fotbollsspelares upplevelse och erfarenhet av mental träning. En kvalitativ innehållsanalys gör 

detta möjligt genom att forskaren studerar den värld som människan har en direkt upplevelse 

av i vardagen. Innebörden av detta tillvägagångssätt syftar till att försöka förstå betydelsen av 

individuella erfarenheter och hur människan tolkar dessa (20). I det kvalitativa perspektivet 

riktas uppmärksamheten till individens verklighet, erfarenheter och skeenden istället för 

produkter och resultat (21). Studien består av en enkätundersökning för urval och en 

intervjustudie samt kvalitativ analys.  

 

Deltagare 

För att besvara studiens syfte har en enkätundersökning och intervjustudie utförts på herr- och 

damfotbollsspelare. Samtliga deltagare kommer från en lokal fotbollsklubb som författarna 

tidigare har kontakt med vilket underlättade tillvägagångssättet utifrån ett bekvämlighetsurval 

(22). Totalt svarade 22 personer på enkätundersökningen, varav 12 av de svarande var 

kvinnor och 10 män. Därefter intervjuades fyra personer, fördelat på tre kvinnor och en man. 

Åldern på intervjudeltagarna varierade mellan 20–25 år. 

Del 1, enkätundersökningen omfattades av kriterierna: 

 Inklusion: Herr- och dam-fotbollsspelare från klubben 

 Exklusion: Spelare under 16 års ålder. 

 

Del 2, intervjustudien omfattades av kriterierna: 

 Inklusion: Spelaren har använt sig av mental träning 

 Exklusion: Spelare under 18 års ålder.  
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Om tillgängliga deltagare från enkätundersökningen, del 1, var fler än målet på 6 personer 

lades ett tilläggskriterie till. Detta för att det inte skulle bli ett för omfattande arbete. 

Del 2, tilläggsskriterie: 

 Exklusion: Spelare som oregelbundet använt sig av mental träning.  

Detta eftersom regelbunden träning leder till ett mer konkret resultat kopplat till handlingen 

vilket denna studie undersöker. 

 
Datainsamling 

Inledningsvis togs kontakt med laget genom ansvarig tränare för ett skriftligt godkännande att 

genomföra studien. Efter godkännande genomfördes en kortare presentation av studien i 

samband med ett träningstillfälle för laget. En presentation genomfördes för damerna följt av 

en för herrarna. Första urvalet till studien erhölls genom en enkät, se bilaga 1.1, där alla 

spelare på mötet frivilligt erbjöds möjlighet att svara. Totalt var 22 individer närvarande under 

presentationerna. Samtliga spelare valde att svara på enkäten. För att tydliggöra eventuella 

frågor om definitionen av mental träning ingick en kortare beskrivning med enkäten, se bilaga 

1.2. 

Utifrån svaren på enkäten tillfrågades 5 spelare via mejl eller telefon om de önskade delta i 

intervjustudien och dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter av mental träning. 

Deltagarna tilldelades ett informationsbrev och ett svarsformulär per mejl med en djupare 

beskrivning av studien, intervjun, samt deltagarnas skriftliga medgivande, se bilaga 2.1 och 

2.2. 

Tid och plats för intervjun bestämdes gemensamt i samband med informationsbrevet för att 

underlätta för ett naturligare samtal (23). Intervjuguiden designades utifrån en semi-struktur 

med frågeområden och testades före studien för att säkerställa relevant data. Efter 

testintervjun genomfördes någon mindre omformulering av intervjuguiden men inget av 

större betydelse. Under intervjuerna användes den färdiga intervjuguiden baserat på 

frågeområdena, se bilaga 3.1. Under intervjuerna deltog båda författarna där en författare 

genomförde samtliga intervjuer och den andra antecknade samt bidrog med frågor mot slutet 

av intervjun. Författarnas roller växlade aldrig mellan intervjuerna. Deltagarna fick ej ta del 

av intervjumaterialet innan intervjun ägde rum. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon 

under samtalet och transkriberades till en dator (23). En transkription innebär att den 

inspelade ljudupptagningen från intervjun skrivs ut i text i ett dokument där vem som säger 
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vad, pauser, skratt mm. framgår. Ljudinspelningarna från intervjuerna blev 6–10 minuter 

långa. Intervjuerna med spelarna genomfördes under en period om tre veckor och ägde rum 

på en plats spelarna själva valde. Två av deltagarna valde att intervjuas på en allmän plats 

som var neutral för båda parterna. De två andra deltagarna valde en plats där avskilt rum 

fanns att tillgå. 

 
Dataanalys 

För att analysera det insamlade materialet använde författarna sig utav en innehållsanalys 

enligt Granheim UH, Lundman B (24). Transkriptionerna lästes initialt igenom som en text i 

sin helhet. Texten bearbetades därefter genom meningskoncentrering i två steg där citat ur 

texten identifierades utifrån syftet och komprimeras men där huvudinnebörden av innehållet 

kvarstod (23,24). Meningskoncentreringarna kodades slutligen i nyckelord för att tydliggöra 

innebörden enligt metoden för kvalitativ forskning (24). 

En manifest innehållsanalys är uppbyggd i 5 steg med transkription, kondensation, 

identifiering, koncentrering och kodning. 

 Transkription innebär att en inspelad intervju arbetas igenom och skrivs över i ett 

dokument ordagrant. I transkriptionen framgår tydligt vem som säger vad, var meningar 

slutar, skratt, tankepauser mm. 

 Vid en kondensation av texten utförs en selektion av relevant data av undersökarna. 

Selektionen utgörs av citat och stycken i texten relevanta till undersökarens syfte och 

frågeställning. 

 Identifiering av meningsenheter innebär att delar av relevanta stycken eller citat 

selekteras ut. 

 Vid koncentrering av meningsbärande enheter reduceras mängden text och kvar 

lämnas en kortare text där kärnan av innehållet finns. 

 Slutligen tilldelas den koncentrerade meningsenheten en kod, vilket representerar 

betydelsen av innehållet. Syftet med att koda meningsenheten är att kodningen tillåter 

undersökarna att kognitivt processa data utifrån nya ord och meningar än från citatet. 

För en summering av meningsenheter, koncentrering och kodning från intervjuerna, se bilaga 

4.1. 

Kategorisering är kärnan av en kvalitativ innehållsanalys (24). En kategori är en samling av 

manifest analyserade data vilka har gemensamma budskap. Kategorin kan ses som en röd tråd 
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genom koderna den representerar och svarar på frågan hur i resultatet. Kategorier ska täcka 

över all relevant data utifrån syfte och frågeställning. Därav uppdelas ofta kategorier i 

underkategorier med olika nivå av abstraktion. Tematisering är sista steget i en kvalitativ 

innehållsanalys. Temat svarar på frågan hur och kan beskrivas som ett uttryck eller 

summering av ett latent budskap i all data och genom analysprocessen (24). 

Triangulering tillämpades för att stärka trovärdigheten i analysen. Triangulering innebär att 

delar av arbetet bearbetas enskilt för att därefter jämföras mellan undersökare eller med 

externa forskare. I denna studie tillämpades triangulering mellan undersökarna vid 

bearbetning av transkriptionerna & meningsenheterna samt med handledare vid kodning, 

under-teman och tematisering (24). 

 
Etiska överväganden 

Etiska överväganden i studien vilka behövdes ta hänsyn till var om någon av deltagarna inte 

ville dela med sig av sina erfarenheter av mental träning. Information gavs till spelarna om att 

intervjuerna i studien ej kommer att publiceras ordagrant, dvs att deras namn kopplat till 

tankar och känslor ej kommer visas i rapporten (23). Genom en presentation av 

examensarbetet informerades deltagarna om de etiska aspekterna vilket lyfter 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och konsekvenskravet (25). Deltagarna delgavs 

information om syftet med studien, frivilligheten att delta, avbrytande av sitt medverkande 

samt konfidentialitet vid hantering av allt datamaterial. Deltagarnas integritetsgränser togs till 

hänsyn under datainsamlingen vilket innebar att den som blir intervjuad kunde när som helst 

välja avbryta intervjun utan att ange skäl till detta. Genom detta val tvingades inte någon av 

deltagarna att delta eller vara med i undersökningen mot deras vilja. Detta för att intervjuerna 

skulle ge en genuin uppfattning på deltagarnas erfarenheter av mental träning och säkerställa 

att deltagarna inte ingick i studien bara för att tillfredsställa oss som undersökare (20). 

En etisk aspekt som togs hänsyn till under datainsamlingen var åldersgränsen vilken var 16 år 

för enkätundersökning och 18 år för intervjustudien vilket resulterade i två olika åldersgränser 

i exklusionskriterierna. Detta för att spelare i fotbollslaget var under 18 år och författarna ville 

ej utesluta någon vid presentation av arbetet under enkätundersökningen offentligt. 
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Förförståelse för ämnet 

Genom formulering av egna åsikter och tankar inför utförandet av studien minskades risken 

för att förutfattade meningar påverkade studiens datainhämtning, dataanalys och resultat (20). 

Författarna har grundläggande erfarenheter av mental träning inom idrotten och kommer göra 

sitt yttersta för att vara neutrala i studien. På hög nivå inom individuella idrottsprestationer 

fanns kännedom om att det redan används då ämnet uppmärksammas flitigt i media. Genom 

detta arbete uppmärksammas mental träning för den enskilda individen även inom lagidrotten. 

Författarna hade en hypotes om att mental träning bör användas i högre utsträckning i 

praktiken och att träningsformen är väl applicerbar och nödvändig vid prestationskrävande 

situationer. 
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Resultat 

Upplevelse av mental träning 

Tema 

En balans mellan fysiska och psykiska aspekter gör prestationen.  

The proportional balance between physical and physiological attributes makes the difference. 

Temat grundar sig i deltagarnas beskrivningar av mentala och fysiska förberedelser där en 

proportionell balans måste finnas mellan motsatserna för en optimal prestation av individen. 

Analysen av materialet från intervjuerna resulterade i fyra underkategorier. Underkategorierna 

överordnas av en aktiv-, en aktiv/passiv- och en passiv respons vilket i sin tur överordnas av 

temat, se figur 1. 

Figur 1. Illustration över resultatet. 

Aktiv respons 

Mental träning, vilket står för att vara en aktiv handling, följs av en aktiv respons som i denna 

tolkning resulterat i ett kontrollerat fokus. En aktiv respons är något individen medvetet utför 

och kan kontrollera. 

 Mental träning leder till kontrollerat fokus 

Samtliga deltagare upplevde sitt fokus på situationer som en viktig del för en bra prestation. 

Att aktivt lära sig kontrollera och rikta fokus som en förberedelse var under intervjuerna ett 

återkommande ämne. Deltagarna märkte tydligt av skillnaden mellan mentala förberedelser 

och bristande fokus vilket direkt gav en påverkan under både match och träning. 

En balans mellan 
fysiska och psykiska 

aspekter gör 
prestationen

Aktiv respons Mental träning leder till 
kontrollerat fokus

Aktiv/Passiv respons

Mental träning genom 
reflektion påverkar 

inställning

Att tänka igenom 
situationer på förhand 
förbättrar prestation 

och minskar stress

Passiv respons
Inlärning med hjälp av 

mental träning leder till 
automatisk handling
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Exempel på citat om kontrollerat fokus: 

“Jag tycker väl det hjälper till med fokus och kanske komma i rätt typ inställning om man kan 

säga det så, till matchen alltså. Att man har det fokus på det man ska ha och göra det man ska 

göra, och gör det så bra som möjligt, alltså det hjälper en själv att göra en bra prestation 

typ.” P1 

“Alltså på den nivån så är det ju mycket, du får bättre passningar alltså sådär, sådana pikar 

och då vart jag väldigt, att jag måste inför träningarna ja men gå in i mig själv liksom, och 

kanske inte ta åt mig så mycket vad folk säger. Och på så sätt bara bry mig om det jag gör 

och det var väl lite det mitt fokus har varit. För att klara träningarna, nej men prestera på 

den nivå som jag vet att jag kan.” P4 

 

Aktiv/Passiv respons 

En aktiv/passiv respons kan beskrivas som en blandning mellan de två olika responserna. 

Detta för att citaten i denna grupp inte kan placeras i endast en kategori, antingen som passiv 

eller aktiv. Denna grupp innehåller citat som både kan tolkas som medvetna och omedvetna 

beroende på situation. 

 Mental träning genom reflektion påverkar inställning  

Deltagarna upplevde att inställningen kan kontrolleras via reflektion genom utövande av 

mental träning. De beskriver att reflektion över prestation ger nya tankebanor där de betonar 

och lägger tyngd på förbättringsområden hos individen. Inställningen på planen blir förändrad 

i form av att de inte ger upp i olika krävande situationer. Här förekommer ofta fraser som “att 

inte ge upp” och att “kunna släppa det och gå vidare”. Rätt inställning blir mycket viktigt när 

prestationen ej är på önskad nivå eller när motgångar infinner sig. 

Exempel på citat om inställning: 

“Det gäller ju att faktiskt vara stark mentalt och klara av att, ja men släpper man in ett mål, 

att kunna släppa det liksom och bara gå vidare.” P4 

  

“Om man har gjort något dåligt, att man reflekterar över det, tänker hur kan jag göra det 

bättre? Kollat på matchen efteråt och sett, och försökt fokusera på att inte bara, alltså att 

man också måste tänka på vad man gör, att det inte bara är vad man presterar utan att peppa 

andra och peppa sig själv även fast det går dåligt.” P2 
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 Att tänka igenom situationen på förhand förbättrar prestation och minskar stress 

Deltagarna berättar att reflektion på förhand är ett viktigt steg i att förbättra prestation och 

minska stress. Deltagarna beskriver reflektionen som en genomgång främst genom 

visualisering, där situationer och hantering av dessa övas för att när eller om de uppstår 

förbättra resultatet och/eller minska sin upplevda stress över situationen. 

Exempel på citat om att tänka igenom situationer på förhand: 

“Alltså att jag på något sätt har gått igenom vissa grejer som kanske kommer hända som är 

vanliga under en match, och att man känner sig lite mer förberedd och inte blir så 

uppstressad när de situationerna händer. Man har redan tänkt igenom att det här ska jag 

göra, så här ska jag handskas med situationen.” P3 

  

“Men det blir väl lite att du har ju krav och att då förbereda sig lite på vad man ska göra gör 

ju ändå att man känner mer underlättnad, om man kommer in i det rätt så blir ju pressen 

mindre.” P1 

 

Passiv respons 

En passiv respons från mental träning innebär att en inlärning hos individen har skett. Detta 

kan medföra en handling som sker per automatik vid ett visst tillfälle. 

 Inlärning genom mental träning leder till automatisk handling  

Under intervjuerna nämns att mental träning har bidragit till en handling de omedvetet utfört. 

Deltagarna nämner en automatisering och något i det undermedvetna som förbättrar 

prestationen genom att det skett en typ av inlärning av ett betydelsefullt beteende. På så sätt 

kan de befinna sig på mer gynnsamma positioner på fotbollsplanen utan att behöva tänka på 

det. 

Exempel på citat om inlärning och automatisk handling: 

“Det känns i alla fall som att det blivit lite bättre när man spelat att man gör saker bättre och 

kanske det känns som man kanske får in lite mer i sitt undermedvetna och gör automatiskt er 

än vad man gjorde förut.” P1 

“Jag står på rätt ställe mer än vad jag gör om jag inte gör mental träning före, jag befinner 

mig på bättre positioner utan att jag behöver tänka på det lika mycket.” P1 
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Inställning till mental träning 

Av de totalt 22 personerna vilka besvarade enkäten visar resultatet på att en positiv inställning 

till användning av mental träning finns bland deltagarna. Samtliga deltagare anser att det är 

”mycket troligt”, ”troligt” eller ”ganska troligt” att de skulle kunna tänka sig att använda sig 

utav mental träning i samband med fysisk träning och prestation. Ingen av deltagarna 

uttrycker en negativ inställning eller att det inte är troligt att de skulle använda sig utav 

träningsformen, se figur 2. 

 

Figur 2. Stapeldiagram om inställningen till mental träning hos deltagarna från 
enkätundersökningen. 

 

Inställningen bland intervjudeltagarna till mental träning är enstämmigt positiv. Från 

intervjuerna samtycker alla fyra deltagare att mental träning är bra och att det bör användas 

betydligt mer än vad det gör i dagsläget.  

Exempel på svar om inställningen till mental träning: 

“Jag tycker den är bra. För om man bara tänker på vad man presterar fysiskt och inte alls 

någonting hur man presterar mentalt så att säga så blir man inte heller så mycket bättre för 

att det krävs både att man har mentalt, vad man ska säga, motivation och vilja och så där 

som att man har den fysiska kapaciteten att klara att göra det.” P2 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka fotbollsspelares upplevda resultat samt deras inställning 

till mental träning. En kvalitativ metod valdes vilket innefattande intervjuer samt 

innehållsanalys. Genom intervjuerna erhölls beskrivande och självupplevda bilder på vad den 

mentala träningen ger för effekter på individen och vilken inställning som finns kring detta 

ämne (20). En intervjuguide användes vid intervjuerna för att alla fyra intervjuer inte 

nämnvärt skulle skilja sig åt. En öppen intervjuguide med öppna frågor kunde inneburit att 

intervjuerna och materialet skiljt sig från varandra. Resultatet hade genom denna metod blivit 

mindre konkret samt försvårat att se samband och likheter intervjuerna emellan. Inför 

intervjuerna genomfördes ett test av vald metod och intervjuguide. Detta försök gav 

indikationer på om metod eller intervjuguide behövde revideras för att erhålla väsentliga data 

som kunde analyseras. Efter genomförd testintervju utfördes mindre omformuleringar i 

intervjuguiden men inget av betydande karaktär. 

Kopplat mot syftet att undersöka de egenupplevda resultaten av mental träning utfördes ingen 

undersökning om vilken typ av mental träning deltagarna utfört. Under intervjuerna framkom 

det i samtalet hur spelaren använt sig av mental träning. Det var inget vi författare specifikt 

frågade om. Vi övervägde tillsammans med handledare att inkludera frågan men fastslog att 

det hade inneburit ett för omfattande arbete ifall metod och utförande skulle undersökas och 

analyseras hos varje enskild deltagare. Arbetet syftar enbart till att undersöka om den mentala 

träningen upplevs ge effekt och på så sätt styrka att det är något som fysioterapeuter kan 

arbeta med. Inte hur den mentala träningen ska tillämpas. 

För att svaren på intervjufrågorna skulle bli spontana valdes en intervjumetod där deltagarna 

inte fick ta del av intervjumaterialet i förväg. På så sätt erhölls oreflekterade svar vilket gav 

oss vårt analysmaterial. Detta med argumentet för att deltagarna inte i förväg skulle tänka 

igenom sina svar på enskilda frågor utan reflektera generellt om mental träning (23). 

Under studiens gång medförde ett bortfall av en deltagare till en minskad mängd data i 

analysen. Avhoppet skedde mellan enkätundersökningen och intervjuerna. Inget skäl angavs 

till detta avhopp och respekterades utifrån de etiska förhållningsreglerna för forskning. Ett 

bortfall på 20% är en väsentlig mängd data vilket i hög grad kan ha påverkat resultatet. Vi 

ansåg oss ändå erhålla tillräckligt mängd data till analysen för att gå vidare med studien och 

genomföra intervjuerna. 
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Bias genom utebliven fördjupning av svar vid intervjutillfället kan ha uppstått då båda 

författarna är oerfarna till metoden. Under studier sker alltid en individuell utveckling hos 

undersökarna vilket kan påverka kvalitén i intervjuer och omedvetet göra att de skiljer sig åt 

(23,24). Detta är en helt normal process i kvalitativ forskning men något viktigt att beakta om 

data inhämtas ur ett stort urval över en lång tid. 

Analysprocessen innehöll en upprepad blindningsprocess under kodning då data behandlades 

utan att tidigare kodning visades. Triangulering tillämpades externt vilket är en viktig aspekt 

som stärker trovärdigheten i studien (24). Genom diskussion och presentation av konklusioner 

och tankar i analysarbetet med externa forskare inom kvalitativ forsknings har data behandlats 

ur nya vinklar vilket ytterligare stärkt resultatet i studien. 

Val av intervjuplats skilde sig åt mellan deltagarna vilket kunde ge upphov till olikt material 

vid intervjutillfället. Detta var inte något som noterades av författarna. Samtliga, enskilda 

intervjuer ägde rum på ett lugnt och avskilt ställe där det gav upphov till ett bra samtal mellan 

deltagare och intervjuare. Intervjuerna kunde ha skiljt sig åt om någon intervju skett med en 

stökig omgivning som t.ex. på ett café men eftersom detta inte var fallet tycks de olika 

intervjuplatserna ej ha påverkat resultatet i studien.  

Studiens bekvämlighetsurval av att intervjua fotbollsspelare från en lokal fotbollsklubb 

medförde ett smidigt tillvägagångssätt mellan undersökare, organisation, och deltagare under 

datainsamlingen (22). Genom bekvämlighetsurvalet gavs möjlighet att ta kontakt med 

organisation och tränare som en av författarna haft kontakt med sedan tidigare. 

Tillgängligheten att kunna utföra denna studie gjordes möjlig med hjälp av 

bekvämlighetsurvalet. Den tidigare kontakten med deltagare kan ha givit upphov till att 

insamling och material påverkats. Men eftersom författarna inte visste i förväg vilka deltagare 

som skulle vara tillgängliga för studien påverkade det troligen inte materialet som framkom. 

Semistrukturerade intervjuer vid ett bekvämslighetsurval anser författarna var en styrka under 

samtalen. En mer öppen intervju med öppna frågor hade kunnat påverkat materialet om 

intervjuare haft en relation till deltagaren sedan tidigare.  

Resultatet av enkätstudien visar en skillnad i inställningen om användningen av mental 

träning mellan damer och herrar med en troligare användning av damerna. Resultatet i 

intervjustudien kan ha påverkats av fördelningen mellan damer och herrar då damerna visar 

på en mer positiv användning av mental träning. 
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Resultatdiskussion  

Spelarnas upplevelser visade på en enhetlig positiv inverkan på prestationen genom ett aktivt 

arbete med mental träning. Vad som skiljer deltagarna åt är hur och var tyngden av de 

positiva erfarenheterna placeras mellan de olika responserna från resultatet. Deltagarna i 

studien relaterar till en förbättring av resultatet mot vad som tidigare åstadkommits när vi 

diskuterar förbättrade prestationer. I studien har spelarna märkt av en förbättring av 

prestationen genom bland annat vunna närkamper, gynnsamma placeringar på planen vid 

match och träning samt genom positiv feedback från lagkamrater & tränare. 

Vi har valt att arbeta med kategorierna aktiv & passiv respons. Initialt vid tolkning av 

resultatet användes en aktiv och passiv handling för att spegla responsen. Då den passiva 

handlingen ej är relevant att inkludera då ingen av deltagarna utfört en passiv handling 

uteslöts denna. Att träna mental träning anser författarna är en aktiv handling vilket i sin tur 

resulterar i en aktiv, en aktiv/passiv eller en passiv respons. För att knyta an till syftet med 

studien var det effekten av den mentala träningen som studerades och inte den aktiva eller 

passiva handlingen i form av den mentala träningen. 

Fokus 

Fokus har visat sig vara en viktig del för att prestera på topp och våra resultat i detta arbete 

stärker tidigare forskning inom området (3,9,12,26,27). 

En artikel skriven 2019 belyser sambandet av ett kontrollerat fokus mellan ett riktat eller ett 

bristande fokus (26). Artikeln lyfter ett exempel om en idrottare som har potential att ta sig till 

pallen och snabbt blir attraktiv av media för intervjuer innan denne ska prestera. Idrottaren 

blir uppjagad över uppmärksamheten men förstår inte innebörden i hur mycket det kan 

påverka förberedelsen inför tävlingen. Det är lätt att idrottare blir villiga att ändra sina 

förberedelser som att ändra träningsschemat eller vara med i intervjuer när det i själva verket 

är bäst att satsa på återhämtning och bibehålla fokus (26). Cogan KD beskriver även att 

idrottare tvivlar på sig själva pga. tidigare misstag i krävande situationer och att behålla den 

mentala närvaron genom ett kontrollerat fokus är svårare än de flesta kan förstå. Med tålamod 

vid utövandet kan idrottarna förbättras och upptäcka fördelarna med mental träning och inte 

bara relatera detta till sport och prestation utan även i individuella livssituationer. Olika 

metoder och tankar hjälper idrottaren att vara närvarande och bibehålla ett riktat fokus. Detta 

eliminerar motgångarna och idrottaren kan då var mer närvarande och prestera bättre (26). 

Detta arbete resulterade i att deltagarna identifierade skillnader mellan riktat och bristande 
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fokus som även påverkade resultatet på fotbollsplanen. Detta överensstämmer med tidigare 

studier (26). 

I boken The Oxford Handbook of Sport and Performance Psychology kan man ta del av ett 

kapitel vilket diskuterar fokusrelaterade områden och beskrivningar på olika stadier i 

närvarandet i relation till prestation (27). Ett kapitel beskriver en intressant aspekt gällande att 

fokusera på en tanke i taget. Det finns forskning som tyder på att uppmärksamhetens fokus är 

begränsat till bara ett objekt. Men att utföra flera saker samtidigt förutsätter att utförandet har 

blivit automatiserat vilket inte behöver medveten kontroll. Rutiner kan ge utövare verktyg att 

kunna koncentrera sig på att vara närvarande istället för att låta tankarna sväva iväg på 

tidigare situationer eller kommande uppgifter. Ett kontrollerat fokus reglerar just detta, att 

kunna fokusera på rätt tankar. I intervjuerna uppkom exempel på detta kontrollerade fokus då 

personerna beskriver att de trots en hög studietakt har kunnat fokusera på fotbollen och fått 

förbättrade resultat när de haft tid för att träna mentalt. De nämner att prestationen blir bättre 

med hjälp av att fokus kan slås på. En person berättar att hen “går in i sig själv” och fokuserar 

på att inte ta åt sig av vad andra säger vilket bidrar med att hen bara bryr sig om sin uppgift 

och kan fokusera på sin individuella prestation på den nivå som hen vet att hen klarar av.  

En kvalitativ studie från 2005 visar att idrottare som använt mental träning har hjälpt dessa att 

bibehålla sitt fokus genom rehabiliteringsperioder (9). Deltagarna använde mental träning för 

att distrahera smärtan och för att ta sig igenom svåra och smärtsamma omständigheter. 

Deltagare i studien berättar att de använt mental träning vid smärtsamma 

rehabiliteringsövningar efter operation och fokuserat på att se sig själv skadefri i framtiden. 

Detta är en sorts mental träning som kan vara mycket användbar och effektiv (9). Detta kan 

vara nödvändigt att känna till för fysioterapeuter vid möte med patienter och idrottare i en 

klinisk vardag. Att genom kunskap och beprövad erfarenhet kunna tillämpa mental träning 

som stärker ett kontrollerat fokus för att kunna styra fokus på något annat än en skada eller 

sjukdom. En av deltagarna i studien belyser detta samband när hen började använda sig av 

mental träning i samband vid en omfattande skada och har fortsatt med användandet sedan 

dess. 

Inställning 

Inställning och motivation är nära sammankopplade. Deltagarna i studien pratade inte direkt 

om motivation men lyfte fram hur mental träning påverkade deras inställning. Motivation är 

viktigt för rätt inställning vid olika situationer, speciellt vid motgångar eller när prestationen 
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inte är på önskad nivå. I resultatet framförs vikten av att en reflektion över specifik prestation 

kan leda till förändrad inställning vilket resulterar i förbättrad prestation av spelaren. Från en 

av intervjuerna berättar personen om en situation då hen förlorar bollen men har all vilja att ta 

tillbaka den. Personen beskriver också att hen ofta försöker göra det bästa av situationen och 

sällan ger upp. Den mentala träningen beskrivs ha bidragit till ökad motivation och att kämpa 

vidare trots att motgångar infinner sig. 

En studie från 1995 skriver att det finns få argument för att mental träning stärker 

motivationen (28). Dock konkluderar studien att den mentala träningen bör ske under en 

längre tid och att den har som störst påverkan och utveckling om individen är erfaren med den 

aktuella uppgiften. Alltså om individen vet hur den ska föreställa sig uppgiften genom att 

denne har utfört det tidigare så ger det en bättre känsla för hur färdigheten ska se ut eller 

kännas och därefter får bättre effekt av den mentala träningen. Ett exempel från en intervju är 

där personen i fråga beskriver att hen reflekterar över en tidigare händelse och kan genom 

detta sätt föreställa sig den verkliga situationen. Till nästa gång kan liknande situation 

utspelas annorlunda pga. visualiseringen innan, och på så sätt bidra till en ökad prestation. 

Förändring i motivation har nyligen setts i studier av mental träning och anses nu kunna vara 

en av de största effekterna (1). Exempelvis kan idrottarna se dem själva lyckas i en sport eller 

utföra en uppgift korrekt som de tidigare haft motgångar med. Idrottare som har problem med 

motivationen kan se dem själva “hänga i” och kan göra en bra insats även om de känner sig 

trötta. Mental träning kan hjälpa idrottarna hitta och lära in nya strategier vilket kan höja deras 

motivation som i sin tur ger en förändrad inställning. Genom att fokusera på både prestation 

och mål kan personen uppnå förbättrade resultat jämfört med om individen endast fokuserar 

på prestationen. Idrottaren föreställer sig en målbild av hur det känns att vinna och vara bäst 

och anpassar därefter sitt beteende utifrån den känslan (1). Under våra intervjuer lyfts vikten 

upp av att i situationer kunna släppa och gå vidare istället för att stanna upp och reflektera. 

Genom att aktivt arbeta med mental träning har deltagarna förändrat inställningar till att se 

helheten vilket underlättar för hantering av motgångar, stora som små på fotbollsplanen. 

Tänka i förväg 

En del av visualiseringen inom mental träning handlar om att tänka i förväg inför kommande 

situationer. En annan del handlar om att reflektera över en situation genom tillbakablickar av 

vad som tidigare upplevts. Under intervjuerna nämner alla deltagarna hur viktigt det är för 

dom att förbereda sig själva inför träning & match. Att förbereda sig själv inför en prestation 
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är något vi människor ofta utnyttjar. Förberedelsen är för oss en grundläggande aspekt för ett 

bra resultat. Förberedelse sker genom repetition, övning & träning. Ett gammalt ordspråk som 

ofta används lyder “proper planning prevents poor piss performance”. Mentala förberedelser 

negligeras dock allt för ofta (29). Analyser av fysiska prestationer visar att skillnaden mellan 

vinna och förlora stadigt minskar vilket resulterar i en ökad mental stress. Att ha kunskap om 

och utnyttja verktyg för mental förberedelse samt reflektion & återkoppling blir därför allt 

viktigare (30). Resultatet utifrån vår studie visar att en betydande del av deltagarnas mentala 

träning riktas mot hantering i förväg för att underlätta reflektion och bearbetning vilka följs av 

upplevd förbättring. 

Strategier för hantering och reduktion av stress är en mycket viktig del för idrottare då en 

stark koppling finns mellan stress och prestation. Teorin om hur prestation och stress påverkar 

varandra av Yerkesand Dodson från 1908 är grunden för modern forskning inom området 

(31). Sambandet fick namnet “den omvända u-hypotesen” efter formen på den kurva som 

beskriver sambandet. Hypotesen bygger på att individen presterar som bäst då en moderat 

stress upplevs. I slutet av 1900-talet uppdaterades hypotesen av Landers & Arent till att vara 

mer dynamisk och kopplad till den enskilda individen och dess färdigheter (32). Att ha 

verktyg för att identifiera och bearbeta stress är utifrån denna hypotes därför mycket viktigt 

för alla som önskar prestera på en hög nivå. Under intervjuerna berättar två personer hur de 

under olika omständigheter befunnit sig under en hög grad allmän stress i livet och hur det 

påverkade prestationen på fotbollsplanen negativt. Genom att mentalt bearbeta stressen 

genom planering och reflektion upplevde båda en tydlig förbättring över sin följande 

prestation på träning och match. 

Resultatet av vår studie visar att mental träning i förberedelse och reflektion är en effektiv 

metod för spelarna att hantera relationen mellan stress och prestation. Idrottspsykologin 

rekommenderar utbildning av mentala strategier som föreställning och avslappning till 

personer som upplever en hög grad av stress vilket är något vi också ställer oss bakom baserat 

på vårt resultat (8,27,29,33). 

Inlärning 

Under intervjuerna uppgav flera av deltagarna en ökning av automatiserade beteenden och 

rörelser, vilket de kopplade till mental träning. Denna förändring i beteende resulterade i sin 

tur i en förbättrad prestation på planen. Mental träning påverkar bland annat neocortex och 

neurala banor i centrala nervsystemet CNS, vilket tillsammans med hjärnans plasticitet 
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förklarar de fysiologiska effekterna (13,14,34). 1967 beskrev Fitts och Posner sin tre-stegs 

modell om motorisk inlärning (35). Teorin utvecklades under senare delen av 1900-talet och 

idag tänker vi oss en motorisk 3-stegs inlärning av komplexa rörelser som kan brytas ner i 

mindre komplexa enheter och tränas var för sig (34). Vi ser en stor potential med att träna 

enkla eller komplexa rörelser i block eller i sin helhet genom mental träning inom idrotten i 

prestationshöjande syfte utifrån resultatet av vår studie och forskning inom området. Vi ser 

också ett stort värde av att utveckla fysioterapeutens arbete med mental träning vid motorisk 

återinlärning vilket tidigare studier lyft (1,16,17). 

I denna studie undersöktes ej hur spelarna använt mental träning med argument för att det 

hade resulterat i en för omfattande studie. Det är dock en viktig och intressant aspekt eftersom 

det finns en rad olika strategier att tillämpa inom ämnet. Under intervjuerna nämndes ofta 

visualisering som utförd metod av deltagarna.  

Ingen inkluderad deltagare i studien hade upplevt en negativ effekt av mental träning, t.ex. 

missnöje, vilket är något av intresse eftersom det troligtvis hade påverkat vårat resultat. Vi 

kan därför inte dra några slutsatser eller jämförelser till detta. Det hade lagt en grund för ett 

värdefullt material och givande diskussion att beakta i framtida studier. 
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Konklusion 

Mental träning påverkar prestationen genom en aktiv & passiv respons och kan bidra till att 

förbättra resultatet för idrottsutövare. Resultatet i denna studie stärker hypotesen om att 

mental träning är användbart och kan appliceras på individer för att uppnå förbättrade resultat. 

Inställningen till mental träning hos fotbollsspelare är god och bör belysas eftersom det kan 

vara en användbar metod till att nå framgång. Författarna vill uppmärksamma fortsatta studier 

och forskning kring ämnet mental träning. Fortsatta undersökningar på om och hur 

fysioterapeuter använder sig utav mental träning i sitt yrkesutövande med patienter och 

idrottsutövare är av stort värde för framtida utveckling. 

 

Klinisk reflektion 

Detta arbete åskådliggör att fysioterapeuter kan ha god användning av mental träning i 

kliniken vid ett patientmöte. Motivation, stresshantering, inlärning och fokus är viktiga delar i 

en fysioterapeuts arbete utifrån ett biopyskosocialt perspektiv med människan. Att använda 

mental träning på både idrottsutövare och patienter i vardagen är något som är väl 

applicerbart. Genom mental träning kan individen åstadkomma förbättrade resultat i 

prestation eller rehabilitering. Inom fysioterapi praktiseras redan många tekniker som kan 

anses likna på mental träning, b.la. basal kroppskännedom. Denna mentala träningsteknik som 

fysioterapeuter kan ha användning av speglar resultat och konklusion som vi i denna studie 

har tagit upp. Fysioterapeuter träffar även patienter som behöver arbeta med self-afficacy 

kopplat till inställning och motivation vilket kan betraktas som en form av rädslohantering. 

Stärkt motivation med hjälp av ett huvudmål och förändrad inställning till det aktuella 

tillståndet kan på så sätt förbättras.  

Fysioterapeuter har möjligheten att arbeta med mental träning riktat mot både motorisk 

inlärning och som ett verktyg för att förbereda, bearbeta och reflektera. Patienter behöver inte 

alltid vara i ett behov av fysisk behandling utan att sett till patientens behov kan en mer 

psykisk approach vara nödvändigt. 
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Bilagor 

Bilaga 1.1 Enkätstudie  

Mental träning inom fotbollen 

 

 
Är du bekant med mental 

träning? 

 
            JA                                                NEJ 

 
Är det något du använder dig av 

idag?  
 

 
            JA                                                NEJ 
 
Om ja, hur ofta?____________ 

 
Är det något du har använt dig 

utav tidigare?  

 
            JA                                                NEJ 
 
Om ja, hur ofta?____________ 

 
Har du använt mental träning för 

att påverka stress eller 
prestation kopplat till fotbollen? 

 
           
            JA                                                NEJ 
 

 
Hur troligt är det att du skulle 

kunna tänkas använda dig utav 
mental träning i samband med 
fysisk träning och prestation? 

 
Mycket troligt                                                                 Icke troligt 
 
 

 
Om du någon gång använt dig av 
mental träning, skulle du kunna 

tänka dig att dela med dig av dina 
erfarenheter och tankar i vår 

universitetsstudie? * 

 
            JA                                                NEJ 
Om ja, var vänlig fyll i dina 
kontaktuppgifter: 
Namn: 
Mejladress: 
Telefonnummer: 

*Mer information angående detta, fråga oss! 

 
TACK för att du tog dig tiden att svara på dessa frågor! 

// Hanna Meyer & Gustav Dahl, Fysioterapeutstudenter LTU 

  



 

 
  

Bilaga 1.2 Mental träning definition 

 

Mental träning definition:  

Man kan föreställa sig verkliga händelser som tränar de motoriska delarna i hjärnan utan att 
fysiskt behöva anstränga kroppen. Det kan vara föreställningar av målbilder som ökar 
motivation mot en specifik prestation för att stärka ditt självförtroende, t.ex. att du tänker dig 
att du gör mål på en avgörande straff i en stressig/pressad situation (final). Målbilderna kan 
även användas för att uppmärksamma och bearbeta stress och ångest kopplat till 
prestationskrav. Meditation kring nuet (Vad som händer just nu) i form av mindfulness 
genom regelbunden träning ses också som mental träning). 

Exempel på användning av mental träning: medvetna tankar före, under eller efter 
match/träning, meditation. 
  



 

 
  

Bilaga 2.1 Informationsbrev och svarsformulär 
 

 

 

 
Information till studiedeltagare i mental träning 

Hej och tack så mycket för att ni vill delta i vår studie om mental träning. 
Forskning om mental träning tog fart på 70-talet och har fortsatt utvecklas vidare till idag. Många 
känner till begreppet mental träning, och tränare samt idrottare ser idag mental träning som en viktig 
del för att nå uppsatta mål. Syftet med vår studie är att fånga de egenupplevda effekterna av mental 
träning som vi därefter kan arbeta vidare med som en grund i vår framtida roll som fysioterapeuter. 

Du har blivit kontaktad utifrån dina svar på den enkät vi tidigare genomförde där du utryckte intresse 
att dela med dig av dina erfarenheter och tankar kring mental träning. 

Vi kommer ta vidare kontakt med dig för att gemensamt bestämma en tid för en intervju där du har 
möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter. Vi beräknar att intervjun kommer ta cirka 30 minuter 
att genomföra. 
Under intervjun kommer vi två undersökare vara närvarande och lyssna och ställa frågor. Intervjun 
kommer spelas in för att senare kunna skrivas över i ett datorskrivet dokument. 

Denna inspelning samt dokument är det endast vi undersökare som kommer ha tillgång till under och 
efter studien. Inga namn eller annat som kan härleda information till dig kommer spelas in eller 
transkriberas till dokument. Härledning till personer kommer endast ske genom numeriska siffror, ex. 
person 1 eller citat 2. 

Utifrån informationen vi erhåller av intervjuerna kommer vi undersöka om samband finns i form av 
gemensamma meningar och ord. Dessa kategorier förväntar vi oss forskare kunna presentera i 
resultatet av studien. 
Studien kommer publiceras och finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets hemsida.  
Identiteter kommer ej kunna identifieras i rapporten. 

Skulle ett behov uppstå att avbryta intervjun kommer det göras omgående. Ni som deltagare kan när 
som helst avbryta intervjun eller avbryta deltagandet i studien utan att ange skäl till detta. 

Har du några frågor angående studien så tveka inte att höra av dig via mail eller telefon. 

Tack för din medverkan! 
MvH 

Fysioterapeutstudenter T6 Gustav Dahl & Hanna Meyer 

Gustav Dahl   Hanna Meyer 
070-105 22 67   076-841 19 91 
gusdah-6@student.ltu.se  hanmey-6@student.ltu.se 

Handledare: 

Jenny Jäger 

0920 – 493904 



 

 
  

Jenny.Jager@ltu.se 
 
Bilaga 2.2 Svarsformulär 

Svarsformulär till studie inom mental träning 

 

Jag samtycker till deltagande i studien genom en intervju som kommer spelas in och 
bearbetas anonymt av undersökarna. 

Som deltagare förbehåller jag mig rätten att när som helst avbryta mitt deltagande i studien 
utan att ange skäl till detta. 

Ifyllt formulär tas med till intervjutillfället och överlämnas till undersökare alternativt nytt 
svarsformulär ifylls före intervjuns början. 

 

Underskrift ______________________ Namn (Textat)______________________ 
 
 
Datum och Ort _________________________________ 

  



 

 
  

Bilaga 3.1 Frågeområden & Intervjuguide  

Frågeområden intervjuguide 

Inledande: 

- Hur och när kom du i kontakt med mental träning?  

 

- Hur länge har du regelbundet utövat mental träning? 

 

- Hur ofta har du utövat/utövar du din mentala träning? 

 

Specifika: 

- Vilken är din upplevda effekt av mental träning kopplat till prestation inom fotbollen? 

Kopplat till stress? 

 

- Vad har du fått för effekt av mental träning, utöver fotbollen, tycker du?  

Hur har du märkt av det? 

 

Sonderande: 

- Vad är din inställning till mental träning?  

Bra, dåligt?  

Varför? 

 

- Vad har du för tankar om användning av mental träning inom lagidrotten?  

 

Övrigt? Något du vill tillägga? 

  



 

 
  

Bilaga 4.1 Summering av meningsenheter, koncentrering och kodning  

Summering av meningsenheter, koncentrering och kodning 

Meningsenhet Koncentrerad 
meningsenhet 

Kod Under-kategori 

Då sitter man ju liksom 
och fokuserar på sig själv 
och går in i sig själv och 
bestämmer att ja men 
tänk igenom vad jag ska 
göra, tänk igenom hur jag 
ska göra 
 
------------------------------ 
Alltså att jag på något 
sätt har gått igenom vissa 
grejer som kanske 
kommer hända som är 
vanliga under en match, 
och att man känner sig 
lite mer förbered och inte 
blir så uppstressad när de 
situationerna händer. 
Man har redan tänkt 
igenom att det här ska jag 
göra, så här ska jag 
handskas med situationen 
 
------------------------------ 
För det mesta är det väl 
automatiskt. Men det blir 
väl lite att du har ju krav 
och att då förbereda sig 
lite på vad man ska göra 
gör ju ändå att man 
känner mer underlättnad, 
om man kommer in i det 
rätt så blir ju pressen 
mindre 

Fokuserar på sig 
själv, går in i sig 
själv, tänk igenom 
vad jag ska göra, 
tänk igenom hur jag 
ska göra 
 
 
------------------------- 
Gått igenom vissa 
grejer före match gör 
att man känner sig 
mer förbered, mindre 
uppstressad när 
situationer händer. 
Redan tänkt igenom 
hur man ska 
handskas med 
situationen. 
 
 
 
 
------------------------- 
Automatiskt, du har 
krav och att då 
förbereda sig lite på 
vad man ska göra, 
mer underlättnad, 
kommer in i det rätt, 
pressen mindre 

Mentala 
förberedelser 
genom tanke på hur 
& vad. Gå in i sig 
själv och hitta 
fokus 
 
 
----------------------- 
Förberedelse 
resulterar i bättre 
hantering av 
situationer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 
Förberedelser 
mentalt (genom 
tanke) minskar 
upplevd press 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att tänka igenom 
situationer på förhand 
förbättrar prestation och 
minskar stress 



 

 
  

Det gäller ju att faktiskt 
vara stark mentalt och 
klara av att, ja men 
släpper man in ett mål, 
att kunna släppa det 
liksom och bara gå 
vidare 
 
------------------------------ 
Om man har gjort något 
dåligt, att man reflekterar 
över det, tänker hur kan 
jag göra det bättre? 
Kollat på matchen efteråt 
och sett, och försökt 
fokusera på att inte bara, 
alltså att man också 
måste tänka på vad man 
gör, att det inte bara är 
vad man presterar utan 
att peppa andra och 
peppa sig själv även fast 
det går dåligt. 

 Det gäller att vara 
stark mentalt och 
kunna släppa och gå 
vidare 
 
 
 
 
------------------------- 
Reflekterar över det, 
tänker hur kan jag 
göra det bättre, att 
det inte bara är vad 
man presterar utan 
peppa andra, peppa 
sig själv även fast 
det går dålig. 

Mental styrka 
underlättar 
hantering av 
motgångar 
 
 
 
 
----------------------- 
Viktigt med rätt 
inställning vid 
motgång 

 
 
 
 
 
 
 
Mental träning genom 
reflektion påverkar 
inställning 

Det känns i alla fall som 
att det blivit lite bättre 
när man spelat att man 
gör saker bättre och 
kanske det känns som 
man kanske får in lite 
mer i sitt undermedvetna 
och gör automatiskt mer 
än vad man gjorde förut 
 
------------------------------ 
Jag står på rätt ställe mer 
än vad jag gör om jag 
inte gör mental träning 
före, jag befinner mig på 
bättre positioner utan att 
jag behöver tänka på det 
lika mycket. 
 
 

Det känns att det 
blivit bättre när man 
spelat och man gör 
automatiskt mer än 
vad man gjorde förut 
 
 
 
 
 
------------------------- 
Befinner mig på 
bättre positioner utan 
att jag behöver tänka 
på det 

Förbättring utan 
medveten tanke 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 
Mental träning får 
något att ske utan 
medveten tanke 
vilket kan leda till 
bättre prestation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inlärning genom mental 
träning leder till 
automatisk handling 



 

 
  

 

Jag tycker väl det hjälper 
till med fokus och kanske 
komma i rätt typ 
inställning om man kan 
säga det så, till matchen 
alltså. Att man har det 
fokus på det man ska ha 
och göra det man ska 
göra, och gör det så bra 
som möjligt, alltså det 
hjälper en själv att göra 
en bra prestation typ. 
 
------------------------------ 
Alltså på den nivån så är 
det ju mycket, du får 
bättre passningar alltså 
sådär, sådana pikar och 
då vart jag väldigt, att jag 
måste inför träningarna ja 
men gå in i mig själv 
liksom, och kanske inte 
ta åt mig så mycket vad 
folk säger. Och på så sätt 
bara bry mig om det jag 
gör och det var väl lite 
det mitt fokus har varit. 
För att klara träningarna, 
nej men prestera på den 
nivå som jag vet att jag 
kan 
 
------------------------------ 
Att psyket allmänt blivit 
bättre genom att man kan 
få ett fokus. Att jag 
liksom kan, att man kan 
slå på fokus eller vad 
man ska säga. 

Det hjälper till med 
fokus och komma i 
rätt inställning. Att 
ha fokus på det man 
ska ha gör en bra 
prestation 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------- 
Att på en hög nivå 
gå in i sig själv och 
hitta fokus och bara 
bry mig om det jag 
gör för att prestera 
på den nivå som jag 
vet att jag kan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------- 
Psyket allmänt blivit 
bättre, få ett fokus, 
slå på fokus 

Mental träning 
hjälper hitta fokus 
vilket förbättrar 
prestationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 
Fokus är viktigt för 
att prestera 
optimalt på rätt 
nivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 
Generellt bättre 
psykisk kontroll 
genom fokus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mental träning leder till 
kontrollerat fokus 


