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Abstrakt  

Introduktion. Mental träning är ett begrepp som innefattar olika faktorer och har visats 
kunna ha en positiv inverkan på fysisk prestationsförmåga inom idrott. Syfte. Syftet med 
denna studie var att undersöka svenska elitsatsande längdskidåkares användning av olika 
mentala strategier under träning och tävling samt huruvida användandet av dessa påverkas av 
idrottarens tävlingsnivå, träningsvolym, kön och ålder. Metod. Frågeformuläret som användes 
var ett specifikt frågeformulär avseende tävlingsnivå, träningsvolym, kön och ålder och 
frågeformuläret TOPS (Test of Performance Strategies) användes för att undersöka 48 
elitlängdskidåkares (20,2±2,6 år (medel±SD)) användning av 10 olika mentala strategier. 
Resultat. Resultaten visade att de som tävlar på en lägre nivå i större utsträckning använde 
den mentala strategin inre samtal under träning (p=0,029) och tävling (p=0,020). Aktiva med 
större träningsvolym använde i större utsträckning aktivering (p=0,039) och inre samtal 
(p=0,024) under träning och automatisering (p=0,037) och känslokontroll (p=0,035) under 
tävling. Avseende könskillnader använde de manliga elitlängdskidåkarna i större utsträckning 
de mentala strategierna målsättning (p=0,040) under träning och känslokontroll (p=0,047) 
under tävling. Avseende ålder noterades inga signifikanta skillnader. Konklusion. 
Sammanfattningsvis observerades en del skillnader under träning och/eller tävling, utifrån 
olika tävlingsnivå, träningsvolym och kön.  

Nyckelord: elitidrott, idrottspsykologi, längdskidåkare, mental träning, TOPS. 
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1. Introduktion 
Idrott på tävlingsnivå handlar inte bara om att träna mycket och vara i så bra fysisk form som 

möjligt, det handlar lika mycket om att vara på topp psykiskt. Därför bör en idrottare jobba 

lika mycket med mental träning som fysisk träning. Mental träning är en arbetsmetod som 

innefattar flera olika faktorer och har visats kunna ha en positiv inverkan på fysisk 

prestationsförmåga inom idrott, förutsatt att idrottaren jobbar med det konsekvent under en 

längre tid (Sherd & Golby, 2006; Fournier, Calmels, Durand-Bush & Salmela, 2005). Det är 

oftast elitidrottare som inkluderar mental träning i sitt träningsprogram (MacNamara & 

Collins, 2011) och enligt Frey, Laguna och Ravizza (2003) är det är viktigt att jobba med 

mental träning lika mycket under träning som i samband med tävling. Det verkar som att 

desto mer idrottaren jobbar med mental träning under träningspassen desto mer framgångsrik 

kan idrottaren bli under tävling (Frey et al., 2003).  

 

En vanlig arbetsmetod inom mental träning är s.k psykologisk färdighetsträning 

(psychological skills training; PST), denna innefattar fem olika delmetoder, avslappning, 

målsättning, inre samtal, fokus och visualisering (Weinberg & Gould, 2011). Enligt Hardy, 

Jones och Gould (1996) krävs tid och engagemang för att PST ska ge resultat och för bästa 

effekt bör idrottaren introducera denna träning efter att säsongen är avslutad. Detta för att 

kunna arbeta med den under resten av året, då fokus inte ligger på att tävla och prestera. Till 

slut når idrottaren en punkt då han/hon inte längre kan öka antalet träningstimmar och för att 

nå vidare utveckling kan ett alternativ vara att tillämpa mental träning (Weinberg & Gould, 

2011).  

 

Test av prestationsstrategier (test of performance strategies; TOPS) (Thomas, Murphy & 

Hardy, 1999) är ett vanligt förekommande frågeformulär som används för att utvärdera 

mentala strategier hos idrottare. TOPS är framtaget för att mäta ett omfattande urval av 

mentala strategier som man genom intervjuer kommit fram till att idrottare använder sig av 

både under träning och i samband med tävling. De mentala strategier som utvärderas i TOPS 

är aktivering, automatisering, avslappning, fokus, inre samtal, känslokontroll, målsättning, 

negativa tankar, uppmärksamhetskontroll och visualisering (Thomas et al., 1999). När man 

utvecklat TOPS har man tagit hänsyn till de psykologiska processer som tros ligga bakom 

lyckade idrottsprestationer som man sedan avgränsat med hjälp av moderna teorier. Enligt 

tidigare forskning är TOPS ett lämpligt instrument att använda för att bedöma användandet av 
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flera mentala strategier, som idrottare använder sig utav både under träning och i samband 

med tävling (Taylor, Gould & Rolo, 2008). Ett annat frågeformulär som är populärt i 

undersökningar inom mental träning som undersöker mentala strategier är PCDEQ 

(psychological characteristics of developing excellence questionnaire) (MacNamara & 

Collins, 2011). Frågeformuläret utvärderar olika faktorer som idrottare jobbar med för att nå 

större utveckling. PCDEQ utvärderar inte bara om idrottaren innehar dessa faktorer, utan även 

dess förmåga att använda dessa inför utmaningarna idrottaren ställs inför under tävling. Dock 

så är TOPS en av den populäraste och mest testade undersökningsmetoden då det gäller 

mental träning (Hardy et al., (2010).  

 

Med aktivering menas en höjning av psykologisk och fysiologisk energi och med hjälp av 

aktivering kan idrottaren kontrollera sin anspänningsnivå inför tävling (Thomas et al., 1999). 

Att kunna prestera på en hög nivå utan att behöva tänka på vad man gör är centralt för den 

mentala strategin automatisering (Thomas et al., 1999). För att minska på muskulär och 

kognitiv spänning kan den mentala strategin avslappning vara viktig att lära sig (Williams, 

1998). Enligt Williams (1998) anses avslappning vara den mest avgörande faktorn för att öka 

medvetenheten om kroppens olika reaktioner. Den mentala strategin fokus är en viktig del att 

behärska när man ska prestera. En idrottare måste kunna ignorera allt störande runt omkring 

och hålla fullt fokus på uppgiften för stunden (Cogan & Vidmar, 2000). Inre samtal är en 

viktig faktor att använda framför allt inför tävling, men även inför träning. Inre samtal 

används för att peppa sig själv för att klara av en tuff uppgift. Men även för att intala sig själv 

att man är bra på det man gör och på så sätt öka självförtroendet inför uppgiften (Landin & 

Hebert, 1999). Enligt Smith och Christensen (1995) är känslokontroll viktig att behärska som 

elitidrottare för att kunna hantera motgångar och negativa känslor om de uppstår under 

tävling. Målsättning används framförallt för att hålla motivationen uppe och för att orka 

genomföra otaliga timmar träning, men även för att nå den fysiska utveckling som idrottaren 

strävar efter (Orlick, 2000). Den mentala strategin negativa tankar används i syfte att 

kontrollera negativa tankar under tävling (Thomas et al., 1999) och den mentala strategin 

uppmärksamhetskontroll fokuserar på att lära idrottaren att hålla uppmärksamheten på rätt sak 

under tävling (Thomas et al., 1999). Den mentala strategin visualisering är den mest populära 

delen hos idrottare, detta på grund av att det är en av den starkaste och mest effektiva mentala 

strategin för att förbättra fysisk prestation. Visualisering används framförallt för att visualisera 

tidigare bra prestationer och se sig själv lyckas (Defrancesco & Burk, 1997).  
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Tidigare forskning på idrottare visar att mental träning förbättrar fysisk prestation (Frey, 

Laguna & Ravizza, 2003; Sherd & Golby, 2006; Barwood, Thelwell & Tipton, 2008; 

Beauchamp, Harvey & Beauchamp, 2012). Forskning visar även att idrottare jobbar mer med 

mental träning under tävling än under träning (Frey et al., 2003), trots att forskning visar att 

bäst resultat uppnås om den används under en längre tid och framförallt under träning (Sherd 

& Golby, 2006; Fournier et al., 2005). Tidigare studier gör ämnet intressant att beforska och 

då med syfte att undersöka likheter och skillnader i användandet av mentala strategier mellan 

vissa grupper, så som tävlingsnivå, träningsvolym, kön och ålder. 

2. Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka svenska elitsatsande längdskidåkares användning 

av olika mentala strategier under träning och i samband med tävling och huruvida 

användandet av dessa påverkas av idrottarens tävlingsnivå, träningsvolym, kön och ålder.  

3. Metod 

3.1 Deltagare 
Fyrtioåtta svenska elitsatsande längdskidåkare (31 män och 17 kvinnor; 20,2 ± 2,6 år 

(medelvärde ± SD)) rekryterades till studien. Kriterierna för att delta var svensk 

längdskidåkare över 18 år som tävlade regelbundet nationellt eller internationellt då 

undersökningen ägde rum.   

3.2 Mätinstrument  
För att genomföra undersökningen användes ett frågeformulär som bestod av två delar. Den 

första delen bestod av frågor om deltagarnas ålder, kön, tävlingsnivå samt antal 

träningstimmar som de planerat att genomföra under året (bilaga 1). Kolumnen tävlingsnivå 

bestod av fyra olika svarsalternativ, lokal (exempelvis tävlingar i hemtrakten), regional 

(exempelvis småtävlingar i närliggande orter), nationell (exempelvis Sverige Cup, SM) samt 

internationell (exempelvis Skandinavisk Cup, världscup, VM och OS). Kolumnen 

träningsvolym bestod av fem olika svarsalternativ, mindre än 350 timmar, 351-450 timmar, 

451-550 timmar, 551-650 timmar samt, 651 timmar eller mer, totalt under ett år.   
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Ingen av försökpersonerna svarade att de tävlade på lokal eller regional nivå (om någon hade 

gjort det hade dessa exkluderats från studien) därför användes endast nationell och 

internationell tävlingsnivå i dataanalysen för att jämföra dessa två grupper. Kolumnen 

träningsvolym delades upp i två olika grupper. De som kryssat i att de tränar mindre än 350 

timmar, 351-450, samt 451-550 timmar hamnade i grupp ett och de som tränar 551-650 

timmar och 651 timmar eller mer i grupp två. Kategorin ålder delades in i 1) junior (18 – 20 

år) respektive 2) senior (21-).  

Den andra delen som var huvuddelen bestod av ett frågeformulär vid namn TOPS (bilaga 2) 

(Thomas et al., 1999). TOPS är ett frågeformulär med 68 olika frågor som omfattar tio olika 

mentala strategier som idrottare använder sig av både under träning och i samband tävling. 

TOPS innefattar aktivering, automatisering, avslappning, fokus, inre samtal, känslokontroll, 

målsättning, negativa tankar, uppmärksamhetskontroll och visualisering. Frågeformuläret 

bestod av olika påståenden där idrottaren får ta ställning om han eller hon håller med eller inte 

på en skala från 1-5, där 1 = aldrig och 5 = alltid. Avseende validitet samt reliabilitet av 

frågeformuläret TOPS anses den vara god (Thomas et al., 1999; Hardy, Roberts, Thomas & 

Murphy, 2010). 

3.3 Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes genom att undertecknad personligen besökte tre skidgymnasier och 

ett skiduniversitet. Där informerades deltagarna om undersökningen och därefter fick de 

besvara det skriftliga frågeformuläret. Ytterligare fem aktiva längdskidåkare deltog i 

undersökningen som inte tillhörde något gymnasium eller universitet. Samtliga som var 

närvarande svarade på frågeformuläret.    

3.4 Statistisk analys 
Analysen av data gjordes i det statistiska programmet Statistical Package for the Social 

Science (SPSS), version 20 (SPSS Inc., Chicago, IL USA). Innan analysen genomfördes, 

sammanställdes svaren på samtliga frågeformulär för att få en överblick över resultaten. 

Sedan delades frågorna in i två olika delar, en tränings- och en tävlingsdel. Därefter 

kategoriserades frågorna in i de olika mentala strategierna och medelvärden beräknades. 

I SPSS gjordes en oberoende T-test med signifikansnivån satt till p<0,05. Analyser 

genomfördes utifrån variablerna 1) tävlingsnivå, 2) träningsvolym, 3) kön, 4) ålder för träning 

respektive tävling. 
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3.5 Etiskt övervägande   
Innan undersökningen informerades deltagarna om att studien var frivillig och anonym. All 

data som samlades in användes enbart i forskningssyfte. Deltagarna informerades även om 

syftet med studien och att de kan ta del av resultatet efter avslutad undersökning. De fördelar 

som informerades om var att studiens resultat kan vara fördelaktig i svenska längdskidåkares 

vidare utveckling inom sin idrott.   

4. Resultat   

4.1 Tävlingsnivå 
Tabell 1 visar användningen av olika mentala strategier under träning och tävling beroende på 

tävlingsnivå. Nationella elitlängdskidåkare använde den mentala strategin inre samtal mer 

under både träning (p = 0,029) och tävling (p = 0,020) än de som tävlade internationellt 

medan ingen skillnad observerades för de övriga mentala strategierna. 

 

Tabell 1. Användning av olika mentala strategier under träning och tävling bland 

längdskidåkare med olika tävlingsnivå. Resultat presenteras med medelvärde och 

standardavvikelse  

  

Nationell 
(n = 34)  

   

Internationell 
(n = 14) 

 
 

Träning  
 

Tävling 
 

Träning 
 

Tävling 
Aktivering 3,3 ± 0,3 

 
3,8 ± 0,5  

 
3,3 ± 0,3 

 
3,9 ± 0,5 

Automatisering 3,4 ± 0,5 
 

3,8 ± 0,6 
 

3,3 ± 0,4 
 

3,9 ± 0,5 
Avslappning  1,7 ± 0,7 

 
2,3 ± 0,8 

 
1,7 ± 0,8 

 
2,1 ± 0,7  

Fokus  - 
 

2,9 ± 0,3 
 

 - 
 

2,6 ± 0,3 
Inre samtal 3,4 ± 0,8* 

 
3,4 ± 0,8* 

 
2,9 ± 1,2* 

 
2,9 ± 1,3* 

Känslokontroll 2,9 ± 0,5 
 

1,9 ± 0,6 
 

2,6 ± 0,3 
 

1,6 ± 0,6 
Målsättning 3,3 ± 0,4 

 
3,6 ± 0,7 

 
3,4 ± 0,5 

 
3,6 ± 0,8 

Negativa tankar  - 
 

2,5 ± 0,4 
 

 - 
 

2,4 ± 0,4 
Uppmärksamhetskontroll 3,3 ± 0,3 

 
 - 

 
3,2 ± 0,3 

 
 - 

Visualisering 3,1 ± 0,7 
 

3,3 ± 0,8 
 

2,9 ± 1,0 
 

3,1 ± 1,1 
* Signifikant skillnad i användandet av mentala strategier mellan de båda grupperna. p<0,05 
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4.2 Träningsvolym 
Tabell 2 visar användningen av olika mentala strategier under träning och tävling beroende på 

tävlingsvolym. Aktiva som tränar mer använder i större utsträckning de mentala strategierna 

aktivering (p = 0,039) och inre samtal (p = 0,024) under träning, samt automatisering (p = 

0,037) och känslokontroll (p = 0,035) i samband med tävling, jämfört med aktiva som tränar 

mindre. Ingen skillnad observerades för de övriga mentala strategierna.  

 

Tabell 2. Användning av olika mentala strategier under träning och tävling bland 

längdskidåkare med olika träningsvolym. Resultat presenteras med medelvärde och 

standardavvikelse  

 

Under 550 h 
(n = 14)  

   

Över 550 h 
(n = 34) 

 
 

Träning  
 

Tävling 
 

Träning 
 

Tävling 
Aktivering 3,2 ± 0,2* 

 
3,6 ± 0,5 

 
3,3 ± 0,3* 

 
3,9 ± 0,4 

Automatisering 3,1 ± 0,5 
 

3,5 ± 0,8* 
 

3,4 ± 0,4 
 

3,9 ± 0,5* 
Avslappning  1,7 ± 0,6 

 
2,1 ± 0,7 

 
1,7 ± 0,7 

 
2,4 ± 0,8 

Fokus  - 
 

3,0 ± 0,3 
 

 - 
 

2,8 ± 0,3 
Inre samtal 3,0 ± 0,7* 

 
3,2 ± 0,7 

 
3,4 ± 1,0* 

 
3,3 ± 1,0 

Känslokontroll 2,7 ± 0,5 
 

1,9 ± 0,7* 
 

2,9 ± 0,4 
 

1,8 ± 0,6* 
Målsättning 3,2 ± 0,4 

 
3,4 ± 0,6 

 
3,4 ± 0,5 

 
3,7 ± 0,7 

Negativa tankar  - 
 

2,5 ± 0,3 
 

 - 
 

2,5 ± 0,4 
Uppmärksamhetskontroll 3,2 ± 0,3 

 
 - 

 
3,2 ± 0,4 

 
 - 

Visualisering 2,5 ± 0,7 
 

2,9 ± 0,7 
 

3,3 ± 0,8 
 

3,4 ± 0,9 
*Signifikant skillnad i användandet av mentala strategier mellan de båda grupperna. p<0,05 

 

4.3 Kön 
Tabell 3 visar användningen av olika mentala strategier under träning och tävling beroende på 

kön. Män använde i större utsträckning de mentala strategierna målsättning under träning (p = 

0,040) och känslokontroll i samband med tävling (p = 0,047) jämfört med kvinnor. Ingen 

skillnad observerades för de övriga mentala strategierna.  
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Tabell 3. Användning av olika mentala strategier under träning och tävling bland manliga och 

kvinnliga längdskidåkare. Resultat presenteras med medelvärde och standardavvikelse  

  
Män (n = 31)  

   
Kvinnor (n = 17) 

 
 

Träning  
 

Tävling 
 

Träning 
 

Tävling 
Aktivering 3,2 ± 0,3 

 
3,8 ± 0,5 

 
3,3 ± 0,3 

 
4,0 ± 0,5 

Automatisering 3,3 ± 0,5 
 

3,8 ± 0,6 
 

3,4 ± 0,4 
 

3,8 ± 0,6 
Avslappning  1,7 ± 0,7 

 
2,2 ± 0,7 

 
1,6 ± 0,7 

 
2,4 ± 0,8 

Fokus  - 
 

2,8 ± 0,3 
 

 - 
 

2,9 ± 0,3 
Inre samtal 3,2 ± 1,0 

 
3,1 ± 1,0 

 
3,4 ± 0,8 

 
3,4 ± 0,8 

Känslokontroll 2,8 ± 0,5 
 

1,8 ± 0,5* 
 

3,0 ± 0,4 
 

2,0 ± 0,7* 
Målsättning 3,4 ± 0,4* 

 
3,7 ± 0,7 

 
3,3 ± 0,6* 

 
3,6 ± 0,8 

Negativa tankar  - 
 

2,4 ± 0,4 
 

 - 
 

2,6 ± 0,4  
Uppmärksamhetskontroll 3,2 ± 0,3 

 
 - 

 
3,4 ± 0,4 

 
 - 

Visualisering 3,1 ± 0,8 
 

3,3 ± 0,8 
 

3,0 ± 0,9 
 

3,3 ± 0,9 
* Signifikant skillnad i användandet av mentala strategier mellan de båda grupperna. p<0,05 

4.4 Ålder 
Inga skillnader förelågs avseende användningen av de olika mentala strategierna under träning 

och tävling beroende på ålder (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Användning av olika mentala strategier under träning och tävling bland 

längdskidåkare med olika ålder. Resultat presenteras med medelvärde och standardavvikelse  

*Signifikant skillnad i användandet av mentala strategier mellan de båda grupperna. p<0,05 

  
Junior (n = 31)  

   
Senior (n = 17) 

 
 

Träning  
 

Tävling 
 

Träning 
 

Tävling 
Aktivering 3,3 ± 0,3 

 
3,9 ± 0,5 

 
3,2 ± 0,3 

 
3,8 ± 0,4 

Automatisering 3,4 ± 0,5 
 

3,8 ± 0,7 
 

3,3 ± 0,4 
 

3,9 ± 0,5 
Avslappning  1,7 ± 0,7 

 
2,3 ± 0,8 

 
1,6 ± 0,7 

 
2,1 ± 0,6 

Fokus  - 
 

2,9 ± 0,3 
 

- 
 

2,9 ± 0,3 
Inre samtal 3,5 ± 0,9 

 
3,5 ± 0,9 

 
2,8 ± 0,8  

 
2,8 ± 0,9 

Känslokontroll 2,8 ± 0,4 
 

1,9 ± 0,7 
 

3,0 ± 0,5 
 

1,7 ± 0,5 
Målsättning 3,4 ± 0,5 

 
3,8 ± 0,7 

 
3,2 ± 0,4 

 
3,4 ± 0,7 

Negativa tankar  - 
 

2,5 ± 0,4 
 

 - 
 

2,5 ± 0,4 
Uppmärksamhetskontroll 3,2 ± 0,3 

 
 - 

 
3,3 ± 0,4 

 
 - 

Visualisering 3,1 ± 0,9 
 

3,5 ± 0,9 
 

2,8 ± 0,7 
 

3,0 ± 0,7 
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5. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka svenska elitsatsande längdskidåkares användning 

av olika mentala strategier under träning och i samband med tävling och huruvida 

användandet av dessa påverkas av idrottarens tävlingsnivå, träningsvolym, kön och ålder.  

5.1 Resultatdiskussion 
Ett antagande innan studiens start var att de skidåkare som tävlar på internationell nivå i större 

utsträckning använder sig av mentala strategier än de skidåkare som tävlar på nationell nivå, 

men resultaten i denna studie visade snarare tvärtom. De som tävlade nationellt använde i 

större utsträckning den mentala strategin inre samtal både under träning och i samband med 

tävling, än de som tävlade internationellt. I en studie av Taylor et al., (2008) undersöktes 176 

idrottare i åldrarna 18 – 45 år (28,9 ± 5,8) som deltagit i sommar-OS i Sydney i flera olika 

idrotter. Forskarna fann att de som tog medalj under OS i större utsträckning använde sig utav 

de mentala strategierna känslokontroll och visualisering under träning, samt känslokontroll, 

automatisering och negativa tankar i samband med tävling, mer än de som inte tog medalj. 

Taylor et al., (2008) fann alltså fler mentala strategier som skiljde sig mellan framgångrika 

och mindre framgångsrika idrottare än vad denna studie gjorde. Deras forskargrupp 

undersökte dock både lagidrottare och individuella idrottare medan denna studie endast 

studerade individuella idrottare och förmodligen så skiljer det sig hur dessa grupper tänker 

kring mental träning en aning. En orsak till varför den mentala strategin inre samtal visade en 

signifikant skillnad och att idrottare som tävlar på en lägre nivå använder den i större 

utsträckning, kan vara att de som tävlar på en högre nivå använder inre samtal mer omedvetet. 

Idrottare som tävlar på en lägre nivå kan aktivt behöva jobba med mentala strategier så som 

inre samtal, för att ”peppa igång” sig själv. Anledningen till att denna studie inte fann fler 

skillnader mellan dessa grupper kan vara gruppfördelningen. Majoriteten var gymnasieelever 

och någon enstaka idrottare tävlade på en högre nivå medan endast en landslagsåkare deltog i 

studien. En möjlig anledning till att Taylor et al., (2008) fann att så många mentala strategier 

skiljde sig, kan bero på att dem undersökte OS medaljörer respektive icke OS medaljörer.  

  

Resultatet visade att svenska elitsatsande skidåkare använder mental träning i lika stor 

utsträckning under träning som i samband med tävling. I en undersökning utav Frey et al., 

(2003) som undersökte 199 aktiva i baseboll och softboll, 18-25 år fann att de använder 

mentala strategier i större utsträckning under tävling än under träning. Frey et al., (2003) 
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menar att idrottare ser tävling som viktigare än träning och därför i större grad använder sig 

av mentala färdigheter under tävling.  Detta kan bero på att idrottare som inte medvetet jobbar 

med mental träning, exempelvis med en coach, tillämpar mentala strategier mer medvetet 

under tävling än vad de gör under träning på grund av att de tror att mental träning endast kan 

hjälpa dem under tävling. Studier visar dock att för att mental träning ska ge resultat under 

tävling måste idrottaren jobba med det konsekvent under en längre tid och framförallt under 

träning (Frey et al., 2003; Fournier et al., 2005). Thomas et al., (1999) menar att idrottare på 

en högre nivå överlag har utvecklat mentala strategier för tävling i och med att de övar på 

grundläggande mental träning under träningspassen, mer än vad idrottare på en lägre nivå gör. 

Thomas et al., (1999) menar även att detta behöver undersökas mer.  

 

Resultatet visade att de som tränade mer (timmar/år) använde sig mer av de mentala 

strategierna aktivering och inre samtal under träning, samt automatisering och känslokontroll 

under tävling, jämfört med de som tränade mindre. Inga tidigare studier hittades där man 

undersökt om det är någon skillnad i användandet av mentala strategier mellan idrottare med 

olika träningsvolym. Tanken med att undersöka om idrottare med högre träningsvolym i 

större utsträckning använde mentala strategier var att se om de som tränade mer var mer 

målmedvetna och hade en större vilja att lyckas och därför inkluderade mer mental träning i 

sitt träningsprogram. Då resultatet visade signifikanta skillnader indikerar detta att idrottare 

som tränade mer även visade mer målmedvetenhet och inkluderade mental träning i sitt 

träningsprogram jämfört med idrottare som tränade mindre. En teori innan studien var att de 

som hade en större träningsvolym även är de som använder mentala strategier i större 

utsträckning än de som hade en mindre träningsvolym. 

 

I denna undersökning använde män i större utsträckning än kvinnor den mentala strategin 

målsättning under träning och känslokontroll under tävling. Taylor et al., (2008) fann att 

kvinnliga idrottare för positiva inre samtal i större utsträckning under tävling än vad manliga 

idrottare gör. Medan Thomas et al., (1999) fann att manliga idrottare använder den mentala 

strategin automatisering i större utsträckning än kvinnor, Thomas et al., (1999) fann även att 

kvinnliga idrottare använder visualiseringstekniker i större utsträckning än män. Anledningen 

till att dessa studier fått olika resultat är svårt att säga, men förmodligen spelar deltagarna i 

studien stor roll och om det beror på deltagarnas ålder eller tävlingsnivå kan man inte uttala 
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sig om. En möjlig förklaring kan vara att deltagarna i denna studie var mycket yngre och inte 

tävlade i OS vilket deltagarna i Taylor et al., (2008) studie gjorde.  

  

I denna studie observerades ingen signifikant skillnad i användandet av mentala strategier 

mellan juniorer och seniorer. I jämförelse med Taylor et al., (2008) studie och användandet av 

mentala strategier beroende på ålder fann de att de yngre agerade mer per automatik än de 

äldre under tävling och de äldre använde sig mer utav visualisering under tävling. Thomas et 

al., (1999) fann däremot, då han undersökte yngre idrottare med äldre, att äldre idrottare 

använde de mentala strategierna visualisering och aktivering mindre i tävling jämfört med 

yngre idrottare och de äldre använde automatisering i större utsträckning än de yngre. 

Deltagarna i denna studie kan ha varit för unga då studien till stor del undersökte 

skidgymnasieelever, dock låg medelåldern på 20,2 ± 2,6 år. Det är ändå en stor skillnad 

jämfört med studien av Taylor et al., (2008) där medelåldern låg på 28,9 ± 5,8, däremot låg 

medelåldern i Thomas et al., (1999) studie på 19,3 ± 6,9. En annan fråga man kan ställa sig är 

om dessa grupper jobbar i stort sett lika mycket eller inget alls med mental träning, i och med 

att man inte kunde finna någon signifikant skillnad utifrån någon av de mentala strategierna.    

5.2 Metoddiskussion 
Valet av studiemetod kommer från det tidigare testade frågeformuläret TOPS (Thomas et al., 

1999), men då syftet i min studie var att undersöka om vissa grupper använder olika mentala 

strategier mer än andra, skiljer sig studiedesignen något från tidigare studier som använt 

TOPS. 

Användning av denna typ av frågeformulär är fördelaktigt i och med att man når ut till fler 

idrottare och snabbt kan samla in mycket data under kort tid. Fördelen med denna metod är 

även att man kan maila ut formuläret och på så sätt snabbt få in mycket data, men styrkan med 

denna studie vara att undertecknad personligen åkte ut till de aktuella platserna för 

datainsamlingen, vilket medförde att samtliga tillfrågade svarade på enkäten.      

Tidigare studier som använt TOPS har använt både elitidrottare som tävlat i OS men även 

studenter (Frey et al., 2003; Taylor et al., 2008; Thomas et al., 1999). I min studie deltog 

heltidsidrottare, idrottare som kombinerar elitsatsning med arbete och studenter som utgjorde 

majoriteten av deltagarna. Fler toppåkare som nått full utveckling och presterar på elitnivå 
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hade varit fördelaktigt i denna studie då syftet framförallt var att jämföra framgångsrika 

idrottare med mindre framgångsrika idrottare. Nu undersöktes många gymnasieelever som 

inte nått full utveckling än, dock skedde datainsamlingen precis under vinter-OS och detta 

gjorde det svårt att rekrytera fler toppåkare. Man kan anta att fler deltagare hade varit 

fördelaktigt i denna studie då ett annat resultat förväntades. Många andra studier som använt 

TOPS (Frey et al., 2003; Taylor et al., 2008; Thomas et al., 1999) har haft större antal 

deltagare och på så sätt visat andra resultat.   

En alternativ metodik kunde varit intervjuer för att undersöka svenska skidåkares användning 

av mentala strategier, för att få en mer djupgående undersökning. Eftersom det var önskvärt 

att få med så många av Sveriges elitskidåkare som möjligt så användes ett frågeformulär då 

det är lättare att nå ut till en större massa med ett formulär. Många andra studier (MacNamara, 

Button & Collins, 2010; Klockare, Gustafsson & Nordin-Bates, 2011; Hanton, Mellalieu & 

Hall, 2004) har dock använt sig av intervjuer vilket har resulterat i andra resultat i jämförelse 

med denna studie. För att svarsfrekvensen skulle bli så hög som möjligt togs beslutet att 

använda ett frågeformulär och att åka ut direkt till de aktiva och samla in svaren istället för att 

maila ut formuläret. Hade däremot intervjuer använts i undersökningen, hade man lättare 

kunnat kontrollera att gruppfördelningen blivit så jämn som möjligt, samt kunnat kontrollera 

antalet toppåkare och b-åkare. Dock så är intervjuer en mer komplicerad undersökningsmetod 

och på grund av tidsbrist hade detta inte varit genomförbart. Det finns fördelar och nackdelar 

med olika undersökningsmetoder och i framtida undersökningar kan intervjuer vara en bra idé 

att gå vidare med.   

Inför framtida forskning kan denna typ av idé vara värd att forska vidare inom och då med 

större fokus på landslagsåkare och utvecklingsåkare. Detta för att få en större förståelse om 

hur dessa idrottare tänker kring mental träning och vilka skillnader det eventuellt finns mellan 

dessa grupper i syfte att sedan jobba vidare med de aktiva för att i framtiden nå större 

framgångar inom idrotten. 

5.3 Konklusion  
Sammanfattningsvis observerades signifikanta skillnader i användandet av mentala strategier 

under träning och/eller tävling. Utifrån gruppen tävlingsnivå visade inre samtal en skillnad 

och ur gruppen träningsvolym visade aktivering, inre samtal, automatisering och 
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känslokontroll en skillnad. Mellan de båda könen visade målsättning och känslokontroll en 

skillnad, medan ingen signifikant skillnad observerades utifrån gruppen ålder.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Del ett av frågeformuläret, ”idrottaren”. 

 

Idrottaren    

 
Din ålder: ………. år   

Kön:   o Kvinna        o Man      

 

På vilken nivå tävlar du? (markera det alternativ som stämmer bäst)  

 

o Lokal (t.ex. tävlingar i hemtrakten)        

o Regional (t.ex. småtävlingar i närliggande orter)         
o Nationell (t.ex. Sverige cup, SM)       

o Internationell (t.ex. skandinavisk cup, världscup, VM, OS)   

          

Hur många träningstimmar har du planerat för i år (säsongen 13/14)? (räkna in 

ordinarie träning, styrketräning och tävling) 

 
o Mindre än 350 h 
o 351-450 h 

o 451-550 h 
o 551-650 h 

o 651 h eller mer  
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Bilaga 2. Del två av frågeformuläret, ”TOPS”. 

 

Mentala strategier 

Det här frågeformuläret mäter mentala strategier som idrottare använder inom olika idrotter. Det 
finns inga rätta svar utan det viktigaste är att du är uppriktig och ärlig mot dig själv i dina svar. Varje 
påstående beskriver en specifik situation från träning eller tävlingssammanhang. Ringa det svar som 
passar bäst in på dina erfarenheter där 1= aldrig, 2= sällan, 3= ibland, 4= ofta, och 5= alltid. 

      
       

 
Hur ofta gör du? 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

1  Jag sätter upp realistiska men utmanande mål för 
träningen. 

1 2 3 4 5 

2 Jag säger saker till mig själv för att höja min 
prestationsnivå. 

1 2 3 4 5 

3 På träningen visualiserar jag tidigare bra 
prestationer. 

1 2 3 4 5 

4 Min uppmärksamhet vandrar medan jag tränar. 1 2 3 4 5 

5 Jag övar på att använda avslappningstekniker under 
träningspassen 

1 2 3 4 5 

6 Under tävling sätter jag upp specifika resultatmål för 
mig själv. 

1 2 3 4 5 

7 Min inre dialog är negativ under tävling. 1 2 3 4 5 

8 Innan träningen går jag igenom min prestation i 
huvudet 

1 2 3 4 5 

9 Under tävling har jag tankar om misslyckande. 1 2 3 4 5 

10 Jag använder träningstid till att arbeta på min 
avslappningsteknik. 

1 2 3 4 5 

11 Jag använder min inre dialog effektivt under träning. 1 2 3 4 5 

12 Jag visualiserar att mitt tävlade går precis som jag 
vill att det ska gå. 

1 2 3 4 5 

13 Jag kan styra distraherande tankar när jag tränar. 1 2 3 4 5 

14 Jag blir frustrerad och känslomässigt upprörd när 
träningen inte går bra. 

1 2 3 4 5 

15 Jag har specifika ord eller fraser som jag säger till 
mig själv för att hjälpa upp min prestation under 
tävling. 

1 2 3 4 5 

16 Jag utvärderar om jag uppnår mina tävlingsmål. 1 2 3 4 5 

 

17 Jag sätter upp mycket specifika mål för tävling. 1 2 3 4 5 
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18 På träning kan jag få inlärda färdigheter eller 
rörelser att ske naturligt utan att behöva 
koncentrera mig på varje delmoment. 

1 2 3 4 5 

19 Jag håller tankarna positiva under tävling. 1 2 3 4 5 

20 Jag säger saker till mig själv för att förbättra min 
tävlingsprestation. 

1 2 3 4 5 

21 Vid tävling går jag i min fantasi igenom känslan av 
min prestation 

1 2 3 4 5 

22 Jag hanterar min inre dialog effektivt under tävling. 1 2 3 4 5 

23 Jag sätter upp mål som skall hjälpa mig att använda 
träningstiden effektivt. 

1 2 3 4 5 

24 När jag på träningen visualiserar min prestation, 
föreställer jag mig hur det kommer att kännas. 

1 2 3 4 5 

25 Under träning fokuserar jag min uppmärksamhet på 
ett effektivt sätt. 

1 2 3 4 5 

26 Jag sätter upp personliga prestationsmål för en 
tävling. 

1 2 3 4 5 

27 Jag motiverar mig att träna med hjälpa av positiv 
inre dialog. 

1 2 3 4 5 

28 Jag har problem med att hålla koncentrationen uppe 
under långa träningspass. 

1 2 3 4 5 

29 Jag talar positivt till mig själv för att få ut så mycket 
som möjligt av träningen. 

1 2 3 4 5 

30 Jag har väldigt specifika mål med träningen. 1 2 3 4 5 

31 Jag går igenom min tävlingsrutin mentalt innan jag 
gör det på tävling. 

1 2 3 4 5 

32 Jag föreställer mig mentalt hur jag misslyckas under 
en tävling. 

1 2 3 4 5 

33 Jag talar positivt till mig själv för att få ut så mycket 
som möjligt av tävlingar. 

1 2 3 4 5 

34 Jag sätter inte upp mål för träningen; jag går bara 
ut och kör. 

1 2 3 4 5 

35 Jag går igenom min prestation mentalt på tävlingar. 1 2 3 4 5 

36 Jag kan kontrollera mina känslor när saker inte går 
bra på träning. 

1 2 3 4 5 

37 Mina känslor hindrar mig från att prestera mitt bästa 
på tävlingar. 

1 2 3 4 5 

38 Jag tappar kontrollen över mina känslor på grund av 
tävlingspressen. 

1 2 3 4 5 

39 När jag under träning visualiserar min prestation så 
låtsas jag iaktta mig själv som i en videorepris. 

1 2 3 4 5 

40 Under tävling kan jag få inlärda färdigheter eller 
rörelser att ske naturligt utan att behöva 
koncentrera mig på varje delmoment. 

1 2 3 4 5 

41 Under tävlingar använder jag avslappningsmetoder 
som copingstrategi. 

1 2 3 4 5 
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42 Jag kan peppa mig själv till att prestera bra på 
träning. 

1 2 3 4 5 

43 Jag klara av att utföra inlärda färdigheter på 
träningar utan att medvetet tänka på det. 

1 2 3 4 5 

44 Jag kan göra mig redo för att prestera när jag är på 
tävling. 

1 2 3 4 5 

45 Jag har svårt att hantera mina känslor på tävlingar. 1 2 3 4 5 

46 Under träningstillfällena använder jag 
avslappningsmetoder för att förbättra min 
prestationsförmåga. 

1 2 3 4 5 

47 Jag behöver gå igenom alla detaljer i varje rörelse 
för att framgångsrikt kunna utföra färdigheterna i 
praktiken. 

1 2 3 4 5 

48 Om jag gör ett misstag på en tävling har jag svårt 
att kontrollera mina känslor. 

1 2 3 4 5 

49 På tävling tappar jag fokus. 1 2 3 4 5 

50 Mina känslor hindrar mig från att prestera mitt bästa 
på träning. 

1 2 3 4 5 

51 Jag kan hantera distraherande tankar när jag tävlar. 1 2 3 4 5 

52 Jag har svårt att försätta mig i ett idealt 
prestationstillstånd under träning. 

1 2 3 4 5 

53 Jag kan peppa mig själv till att prestera bra på 
tävlingar. 

1 2 3 4 5 

54 Jag använder avslappningstekniker under tävling för 
att förbättra min prestation. 

1 2 3 4 5 

55 Jag kan “peppa upp” mig om jag känner mig slö på 
träning. 

1 2 3 4 5 

56 Jag klarar av att prestera inlärda färdigheter på 
tävling utan att medvetet behöva tänka på det. 

1 2 3 4 5 

57 Om jag börjar tappa fokus under tävling tar jag till 
en avslappningsteknik. 

1 2 3 4 5 

58 Jag kan justera min intensitet perfekt inför tävling. 1 2 3 4 5 

59 Under träning kan jag prestera automatiskt utan att 
medvetet behöva kontrollera varje rörelse. 

1 2 3 4 5 

60 På tävling litar jag på att min kropp presterar inlärda 
färdigheter. 

1 2 3 4 5 

61 Jag slappnar av före tävling för att kunna prestera. 1 2 3 4 5 

62 Under tävling är jag tillräckligt förberedd för att 
kunna prestera på autopilot. 

1 2 3 4 5 

63 Jag kan “peppa upp” mig om jag känner mig slö på 
tävling. 

1 2 3 4 5 

64 Jag kan hålla fokus effektivt på tävling. 1 2 3 4 5 

65 När någonting gör mig upprörd på träning, blir min 
prestation lidande. 

1 2 3 4 5 
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66 Jag använder träningspass för att praktisera 
avslappning. 

1 2 3 4 5 

67 Jag har svårt att hålla koncentrationen uppe på 
tävling. 

1 2 3 4 5 

68 Jag kan nå precis rätt (psykologiska) intensitetsnivå 
inför träning. 

1 2 3 4 5 

 

 

 


