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Sammanfattning  

 

I föreliggande uppsats var syftet att i en mixad design med kontroll- och 

behandlingsgrupp, undersöka om psykofysiologisk strategiträning kan hjälpa individer 

att hantera stress samt förbättra sin prestationsförmåga i pressade situationer inom 

golfputtning. Strategiträningen innefattade en kombination av andning-, rörelse och 

kognitivt beteende. Resultatparametrar var a) fingertemperatur som indikerar 

förändringar i det sympatiska nervsystemet och b) ett protokoll som mätte 

prestationsdata. Data har analyserats med hjälp av ANOVA ”repeated measures” i 

SPSS. Huvudresultatet visar signifikant fingertemperaturskillnad mellan behandlings- 

och kontrollgruppen. Slutsatsen i denna studie är att denna intränade strategi sannolikt 

kan användas för att reducera risken att bli stressad i en pressad situation och därmed 

öka prestationseffektiviteten.  

 

Nyckelord: Psykofysiologi, golfputtning, fingertemperatur, strategiträning. 
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Abstract 

 

In the present study the aim was to investigate, in a mixed treatment- and control 

design, effects of a behavioral strategy on coping with stress in stressful situations and 

particularly golf putting. The behavioral strategy contented integrated breathing-, 

movement and cognitive behaviors. The outcome parameters were a) finger temperature 

indicating changes in the lymphatic nervous system and b) a protocol measuring 

performance results. Data was analyzed with help of ANOVA”repeated measures” in a 

SPSS-program. The main results showed significant differences in finger temperature 

between the treatment and the control groups. The conclusion was that training of the 

strategy used in this study probably can be used to increase efficacy in golf putting. 

 

Keywords: Psychophysiology, golf putting, finger temperature, strategy training.  
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Förord 
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dag. Är oerhört tacksam över det. Sedan vill jag även tacka Bo von Scheele som har 

hjälpt mig mycket under hela uppsatsens gång. Sist men inte minst vill jag tacka min 

handledare Johan Willander som under hela uppsatsen har hjälpt mig väldigt mycket. 
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Introduktion  

 

Golf anses som en psykiskt påfrestande sport, och det är framför allt vid greenen som 

det blir särskilt påfrestande för golfspelaren, d.v.s. när golfspelaren ska putta i bollen i 

hålet. En potentiell förklaring till detta kan vara att ett golfslag längre ifrån hålet inte 

handlar om finprecision på samma sätt som en putt på green nära hålet. När en putt ska 

slås nära hålet krävs högre precision vilket medför att spelaren måste vara mer 

koncentrerad för att lyckas. Den ökade koncentrationen, i kombination med andra 

faktorer som t.ex. social press är kanske det som gör att golfspelaren upplever det mer 

påfrestande att göra ett slag nära hålet på green. En annan potentiell förklaring skulle 

också kunna vara att det är mer pinsamt att missa ett slag som är närmare hålet, och helt 

enkelt är rädd för att människorna runt omkring ska ha en nedvärderande åsikt. Detta 

leder till att golfspelaren sätter större press på sig själv, som i sin tur kan ha en inverkan 

på prestationen. Att övervinna rädslan att göra dåliga prestationer under press är en stor 

utmaning som många idrottare ställs inför (Baumeister, 1984). Syftet med föreliggande 

uppsats är därför att undersöka om en mentalt intränad strategi kan reducera rädslan att 

misslyckas. 

Uttrycket ”choking under pressure” är något som har behandlats i ett flertal 

studier. Begreppet ”choking” skulle kunna jämföras med en lindrig form av tillfällig 

“dyspnea”. “Dyspnea” är det generella begreppet för någon typ av störningar i 

andningsfunktioner/andningsbeteende. EID (Exercice induced Dyspnea) innebär 

andningsrelaterade problem vid ansträngning. Begreppet “choking” betyder med direkt 

översättning “kvävning”, men i sportsammanhang så används begreppet “choking” för 

stressinducerade andningsrelaterad problem, som verkar vara vanligt förekommande 

inom golf under press (Newsham, Frese, McGuire, Fuller & Noyes, 2013). “Choking” 

innebär i ett sportsammanhang att individen når en tillräckligt hög stressnivå som leder 

till att kroppen tappar kontrollen och det i sin tur leder till andningssvårigheter. Hill, 

Hanton, Matthews och Fleming (2010)  genomförde en studie på golfspelare, deras 

resultat visade att konsekvensen av att drabbas av detta fenomen signifikant påverkar 

prestationen negativt både för tillfället men även framtida ”golfslag”. En möjlig strategi 

skulle därför kunna vara att förhindra eller reducera risken att drabbas av "choking" 

genom att använda kognitiv omstrukturering, bildspråk, simulerad träning eller någon 

form av rutin som används innan varje slag (Hill, Hanton, Matthews & Fleming, 2010). 
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Föreliggande uppsats fokuserar därför på att undersöka hur en inövad psykofysiologisk 

strategi kan påverka golfspelaren i en puttsituation.  

Andningsbeteendet kan påverkas av olika former av stress och involverar det 

autonoma nervsystemet generellt och sympatiska nervsystemet specifikt. Dessa system 

är intimt sammankopplade och utgör därför en fysiologisk bas för föreliggande uppsats. 

Genom att träna beteendestrategier där andningsträning utgör en del av strategin, kan 

systematisk beteendeträning förändra sitt invanda reaktionsmönster. Det innebär att 

genom operant betingning av träningsstrategin (både mentalt och verkligt) så förbättras 

personers förmåga att fungera i olika sammanhang generellt successivt.  

En studie rörande ”rädslan för att misslyckas” och dess roll i att nå framgång 

eller misslyckas inom idrott genomfördes av Sagar & Stoeber (2009). Deras resultat 

visade att rädslan för att uppleva skam och förlägenhet är väldigt centralt i relationen 

mellan att lyckas och misslyckas. Sagar och Stoeber (2009) visade också att personer 

som har höga krav, både på sig själv men även från andra som t.ex. föräldrar eller 

tränare och vill göra allt så perfekt som möjligt påverkas mer negativt om utfallet av ett 

utförande blir ett misslyckande (Sagar & Stoeber, 2009). Detta skulle kunna vara en 

potentiell förklaring till varför vissa idrottsmän väljer att avsluta sin idrottskarriär i tidig 

ålder trots goda förutsättningar till att bli framgångsrika inom sin sport.   

Land och Tenenbaum (2012) undersökte skillnaden mellan “duktiga” 

golfspelare och “nybörjare” i golf puttning, både under pressade samt mindre pressade 

situationer. Resultatet som de kom fram till var att ”duktiga” golfspelare både kände 

nervositet under låg och hög press samtidigt som ”nybörjare” inte kände av någon 

nervositet under låg press (Land & Tenenbaum, 2012). En möjlig förklaring är att en 

mer kvalificerad golfspelare ofta lägger större press på sig själv och är därför även 

nervös under mindre press, samtidigt som en nybörjare inte har samma höga 

förväntningar på sig själv och känner därför inte av någon nervositet under låg press.

 Liknande forskning jämförde blygsamhet samt ickeblygsamhet och dess 

påverkan på prestation under pressade samt mindre pressade förhållanden. Kingsbury, 

Coplan och Reichel (2011) kom fram till att prestationen under hög press försämrades 

hos oroliga golfspelare, men att prestationen förbättrades under hög press hos icke 

oroliga golfspelare (Kingsbury, Coplan & Reichel, 2011). En potentiell förklaring skulle 

kunna vara följande. En golfspelare som är orolig och blyg, är förmodligen rädd att 

”göra fel” och därför hamnar fokus på fel saker och prestationseffektiviteten sänks. Det 

tycks därför vara vanligt att idrottare underpresterar p.g.a. yttre men även inre press. 
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Ottens (2009) diskuterade och jämförde teorier från Baumeister & Showers (1986) och 

Hardy & Parfitt (1991), och kom fram till att det finns idrottsutövare som förbättrar sin 

prestationsförmåga under press. Ottens (2009) använder begreppet ”clutch” som innebär 

att en individ presterar över sin egentliga förmåga. I studien argumenterade författarna 

för att expertis/talang, självförtroende, kunskap, kognitiv ångest, somatisk ångest, och 

fokus är nyckeln till att klara av att prestera under press Ottens (2009). Detta stödjs även 

av Kingsbury et al (2011) undersökning, som kom fram till att icke oroliga golfspelare 

förbättrar sin prestation, och visar att självförtroende är en viktig faktor.   

Det är dock inte enbart inom golf som dessa fenomen uppstår. Detta har även 

undersökts med avseende på fotboll och straffläggning, under hög samt låg press. 

Reeves, Tenenbaum och Lidor (2007) testade både amatörer och ”bättre 

fotbollsspelare”. De hade en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp där 

behandlingsgruppen fick genomgå självmedvetande träning. I deras resultat kom de 

fram att de som hade genomgått självmedvetande träning (behandlingsgruppen) 

presterade bättre under hög press än de som inte hade gjort självmedvetande träning 

(kontrollgruppen). De menar att denna metod kan användas för att reducera risken till 

att råka ut för ”tillfällig kvävning”/”choking” (ej livshotande) under pressade 

förhållanden (Reeves Tenenbaum & Lidor, 2007).   

En förklaring till att idrottare påverkas av yttre press skulle kunna vara att 

idrotter många gånger handlar om pengar. I en studie av Tanaka och Sekiya (2011) 

undersöktes psykologiska beteenden i förhållande till prestationen i golfputtning där 

belöning och bestraffning var en bakomliggande faktor. Psykologiska beteenden kan 

t.ex. vara att man känner viss nervositet, vilket utlöser aktivitet i det sympatiska 

nervsystemet som sedan i sin tur kan påverka ett beteende. Belöningen och 

bestraffningen handlade om pengar. Deras hypotes var att fysiologisk upphetsning 

(arousal) skulle leda till beteendemässiga och/eller prestationsändringar. De kom fram 

till att förändrad och ökad hjärtfrekvens påverkar prestationen negativt, då det både var 

relaterad till ökad rörelse i acceleration och minskad greppkraft i golfklubban. Dessa 

resultat tyder även på att prestation och beteendemässiga förändringar i golf-puttning 

under press kan associeras till uppmärksamhetsförändringar, men även av fysiologiska 

och emotionella reaktioner (Tanaka & Sekiya, 2011).  

Tidigare forskning ovan visar på att prestationen i golfputtning kan påverkas 

utifrån flera olika faktorer. Av den anledningen ansågs det vara intressant att undersöka 

om psykofysiologisk strategiträning (med hjälp av biofeedbackinstrument som 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0167945711000728
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0167945711000728
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avläsningshjälpmedel) kan påverka dessa faktorer på ett positivt sätt, genom att man lär 

sig att hitta en metod för att hålla sig lugn för att klara av att ha fullt fokus på uppgiften, 

utan att man påverkas av omgivningen under pressade situationer.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om psykofysiologisk strategiträning kan 

hjälpa individer att hantera stress samt förbättra sin prestationsförmåga i pressade 

situationer, i det här fallet operationaliserat och utläst i förändringar i 

fingertemperaturen, vilket innebär indikerande förändringar i det sympatiska 

nervsystemet. Hypotesen är att psykofysiologisk strategiträning gör att individer kan 

klarar av att hantera press och stress på ett bättre sätt, vilket visas genom förändringar i 

fingertemperaturen som i sin tur förhoppningsvis leder till ökad prestationseffektivitet i 

golfputtning. Hypotesen är då också att de som fått strategiträningen kommer att 

prestera bättre än de som inte har fått strategiträning. Syftet med strategiträningen var 

att inkludera andning, rörelse och kognitivt beteende samtidigt. Detta för att försöka 

störa ut stimuli som påverkar yttre/inre press negativt. Mer specificerat så fick 

deltagarna i behandlingsgruppen ett föreslaget träningsprotokoll. Protokollet såg ut som 

följande: Samtidigt som deltagaren andas in (andning), så räknar deltagaren 1,2,3 

(kognitivt beteende), samtidigt som deltagaren lyfter på tårna (rörelse). Sedan när 

utandning sker räknar deltagaren 4,5,6… så många siffror som kändes naturligt, 

samtidigt som deltagaren släpper ner tårna (rörelse). Rörelsen och det kognitiva 

beteendet var olika långa för olika individer, eftersom andningsbeteendet utformas och 

genomförs på ett individuellt sätt. Detta skulle utföras 2-3 gånger per dag minst, och 

varje träningstillfälle tog ca 5 minuter. Utifrån mina kunskaper så har denna metod inte 

använts i tidigare forskning. 

Målet med min undersökning/experiment var att alla deltagare ska genom 

andning, tankar och rörelser kunna lära sig att bli lugn när de känner sig 

stressad/pressad. När de har blivit bra på detta kan de känna de att de blir varmare om 

händerna så fort de gör denna strategiträning. När händerna blir varmare innebär det att 

det sympatiska nervsystemets aktivitet sjunker, fingertemperaturen ökar och även 

autonoma nervsystemets balans påverkas positivt. Lär sig deltagarna det så behöver de 

egentligen inte använda biofeedback instrument, eftersom att de då lär sig en metod där 

de åtminstone kan anta att fingertemperaturen (FT) höjs. Biofeedback instrumentet 

(cStress FT) är då i början enbart ett avläsningshjälpmedel som kan visa de mer exakta 

förändringar, men som man efter en längre tid av träning lär sig känna utan 

mätsystemet.  
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Metod  

 

Deltagare och urval  

Totalt deltog 18 personer i föreliggande experiment. Behandlingsgruppens medelålder 

M= 38, SD= 23,54, åldersspann 12-77 varav 3 kvinnor och 6 män. Kontrollgruppens 

medelålder M= 42, SD= 26,19, åldersspann 9-77 varav 4 kvinnor och 5 män. Av dessa 

18 personer var 11 ”erfarna golfare” och 7 personer ”nybörjare”. Undersökningen 

baserade sig efter ett bekvämlighetsurval. För att delta i experimentet fick varje 

deltagare ta del av ett föreslaget strategiträningsprogram för att kunna sänka sin egen 

stressnivå. Behandlingsgruppen fick ett sådant under själva behandlingsperioden, sedan 

delades det ut samma strategi till de som ville ha det i kontrollgruppen efter 

mätningarna var klar.  

 

Material 

I föreliggande uppsats användes en puttingmatta, putter, golfboll och en videokamera. 

En puttingmatta är en grön filtmatta med ett hål som ska motsvara en riktig green på en 

golfbana och en putter är det redskap som man används för att göra ett lugnt slag efter 

backen nära hålet. Det fanns även en golfboll, denna golfboll är bollen som ska 

förflyttas ner i hålet på så få slag som möjligt. I rummet fanns det också en 

videokamera. Videokameran var dock inte påslagen, utan den stod bara där som ett sätt 

att skapa ett prestationskrav hos deltagarna.  

I föreliggande studie användes två beroendemått, dels fingertemperatur (FT) 

samt protokoll på prestationsdata. För att mäta fingertemperatur användes cStress och 

fingertemperatursensor. cStress är en programvara som mäter fingertemperatur i 1/100 

dels grader. För att mäta prestationsdata så fördes ett protokoll på resultatets utfall vid 

samtliga puttar för samtliga deltagare under båda mättillfällena. 

Alla deltagare testades samma kontrollerade rum under samtliga tester. cStress är ett 

mätsystem som har använts inom psykofysiologisk forskning i cirka 10 år. 

http://stressmedicin.se/neuro-psykofysilogiska-matsystem/cstress-matsystem/cstress-

classic/ 

 

 

 

http://stressmedicin.se/neuro-psykofysilogiska-matsystem/cstress-matsystem/cstress-classic/
http://stressmedicin.se/neuro-psykofysilogiska-matsystem/cstress-matsystem/cstress-classic/
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Tillvägagångssätt 

Studien bestod av två mättillfällen. Testerna utfördes vid två olika testtillfällen i 

undersökningen. Första testet såg exakt likadant ut för båda grupperna. Mellan första 

mätningen och eftermätningen skulle kontrollgruppen inte göra något alls, samtidigt 

som behandlingsgruppen skulle följa en psykofysiologisk träningsstrategi som de fick i 

uppgift att träna in 2-3 gånger per dag. 

 

Första mätningen 

Varje deltagare fick gå in i ett kontrollerat rum där det sedan gjordes mätningar med 

mätinstrumentet cStress. Varje mätning tog ungefär 25-30 minuter per person. Under 

samtliga mättillfällen upplevde ingen av deltagarna att utrustningen var i vägen eller att 

påverkade deras utförande på något negativt sätt under mätningen. Testet började med 

att deltagaren fick svara på två strukturerade frågor, som involverade mat och sömn, 

efter det gjordes en baslinjemätning av fingertemperatur på tre minuter. Efter 

baslinjemätningen fick deltagarna börja puttningen.   

Varje deltagare fick putta nio olika puttar från tre olika avstånd(nivåer) utifrån 

en randomiserad ordning, samma för samtliga deltagare under båda testerna. Innan varje 

putt fick deltagaren frågan om vederbörande var redo, därefter fick de putta när de 

kände att de var redo. Intervallet mellan puttarna var 10-15 sekunder. När deltagaren 

sedan hade puttat samtliga nio puttar fick vederbörande återigen sätta sig på stolen för 

ytterligare tre minuters baslinjemätning. Detta för att se återhämtningen i 

fingertemperaturen när testet var färdigt. Efter det fick deltagaren svara på ytterligare 

två strukturerade frågor. Ordningen på puttarna från de olika nivåerna för samtliga 

deltagare randomiserades och utfördes utifrån tre olika nivåer/avstånd. Nivå ett puttades 

från en meters avstånd, nivå två från två meters avstånd och nivå tre från utfördes från 

fyra meters avstånd.   

Vid det första mättillfället fick behandlingsgruppen berätta om de hade några 

strategier för att bli lugn vid prestationstillfällen sedan tidigare. Om de inte hade någon 

strategi så föreslogs en färdig mall på en strategi. Om det sedan var något som 

deltagarna ville ändra på så var de tvungen att meddela det och därefter utarbetades då 

en individuellt utformad psykofysiologisk strategiträning.   
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Andra mätningen 

I mätning två fick deltagarna från kontrollgruppen samma uppgift som i det första testet. 

Skillnaden vid andra mättillfället för behandlingsgruppen jämfört medkontrollgruppen 

var att de fick göra sin intränade strategi innan varje putt. Behandlingsgruppen följde ett 

inövat protokoll som involverade både andning, kognition (självinstruktioner) och 

prekognitiva uppgifter (visualisering). Efter det att andra mätningen var klar fick 

behandlingsgruppens deltagare redovisa hur de hade skött sin strategiträning under de 2 

veckor som var mellan mättillfällena. Detta för att se eventuella skillnader hos de som 

hade skött träningen bra respektive mindre bra.  

 

Design och dataanalys 

I föreliggande uppsats användes en mixad design, med hälften av deltagarna 

randomiserade till en kontrollgrupp och hälften behandlingsgrupp. Varje individ mättes 

med fingertemperaturutrustning och data mättes genom dataprogrammet cStress. 

Uppsatsens data analyserades sedan med hjälp av ANOVA i datorprogrammet SPSS. 

Analysuträkningsmetoden som användes i denna uppsats var ”general linear model” och 

”repeated mesures” med ”changescore” för test 1 och 2 som ”within-subjects variables” 

och ”grupp” som ”between-subjects variables”. Mer om ”changescore” (se under 

resultatdelen).  

Beroendevariabeln som inkluderades i undersökningen är 

fingertemperaturmätningen. Oberoendevariabeln i detta experiment är andning, rörelse 

och kognitionen i strategiträningen där försökspersonerna lär sig hur de kan påverka sitt 

fysiologiska stressbeteende. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna informerades om syfte och tillvägagångssättet, som underlag för sitt 

godkännande och samtycke av deltagande i studien.  
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Resultat  

 

 

Först räknades medelfingertemperaturen ut för varje deltagare för baslinjemätningarna 

respektive vid puttningen. Där efter räknades förändringstemperatur ut genom att 

subtrahera baslinjefingertemperaturen från puttningsfingertemperaturen. Dessa 

temperaturförändringar analyserades sedan med en mixad ANOVA. Först observerades 

en signifikant huvudeffekt av behandlings/kontrollgrupp F(1,16)=13,5, p<.02, 

p
2
=.458, behandlingsgruppens medelvärde visade en förbättring från det första 

mättillfället M= -2,37, SD=1,14 till det andra mättillfället M= -1,2, SD= 1,12 (se figur 1) 

samtidigt som kontrollgruppens medelvärde visade en försämring från det första 

mättillfället M= -1,42, SD= 1,32 till det andra mättillfället M= -2,14, SD= 0,72 (se figur 

1). Det visades inte någon interaktionseffekt mellan grupperna F(2,16)=.00, p>.05, 

p
2
=.00. Det visades inte heller någon interaktionseffekt F(2,16)=.724, p>.05, p

2
=.043 

mellan första M= -1,89, SD=1,29 och andra mätningen M= -1,67, SD=1,03.  

Ingen signifikant skillnad i puttprestation (antal träffar) observerades mellan de 

olika grupperna under samtliga testtillfällen F(1,16)=1,05, p>.05, p
2
=.062. I det första 

testet hade behandlingsgruppen M= 4,66, SD=1,41 och i det andra testet M= 5,44, 

SD=1,13 i antal träffar (se figur 2). Kontrollgruppen hade i test 1 M= 4,0, SD=2,06 och 

i det andra testet M= 4,11, SD=1,61 i antal träffar (se figur 2). Det visades ingen 

interaktionseffekt mellan grupperna F(2,16)=2,18 p>.05, p
2
=.12. Det visades inte 

heller någon interaktionseffekt F(2,16)=1,86, p>.05, p
2
=.105. mellan första testet M= 

4,33, SD=1,74 och andra testet M= 4,77, SD=1,51. 
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Figur 1: Figuren visar fingertemperaturen för behandlings – och kontrollgruppernas 

medelvärden från båda mättillfällena, T1(test ett) och T2(test två).  

 

 

 

Figur 2: Figuren visar medelvärdet för antal träffar för både behandlings – och 

kontrollgruppen under test ett och test två.   
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Diskussion  

 

Föreliggande uppsats visade resultat som tyder på positiva effekter vad gäller 

utvecklingen i fingertemperaturen hos behandlingsgruppen från första till andra testet. 

Resultatet stödjer därmed hypotesen att psykofysiologisk strategiträning gör att 

individer klarar av att hantera press under stressande förhållanden på ett bättre sätt, 

vilket visas genom förändringar i fingertemperaturen i 1/100 dels grader. Hypotesen var 

att det skulle se ungefär likadant ut i båda testerna för kontrollgruppen samtidigt som att 

kontrollgruppen skulle ha en förbättring mellan första och andra mätningen.

 Behandlingsgruppen hade totalt sett en klar förbättring i fingertemperatur 

under det andra testet, samtidigt som kontrollgruppen istället visar en nedgång i 

fingertemperatur i det andra testet jämfört med det första testet. En kvalificerad gissning 

på att kontrollgruppen gjorde en försämring mellan första och andra mätningen kan bero 

att många av deltagarna från kontrollgruppen var ”tävlingsmänniskor” och har därför 

stort fokus på att de ska göra bättre ifrån sig än vad de gjorde under det första testet. 

Skulle det även vara samma tendenser hos deltagarna behandlingsgruppen så är det 

ännu mer positivt att de lyckades göra en förbättring istället. Hos behandlingsgruppen så 

syns det att det sker något som man kan anta positivt precis innan putten slås, och det 

som jag nämnde nyss är då när strategin används som. Det ligger också i linje med Hill, 

Hanton, Matthews och Fleming (2010) hypotes om att en slags rutin innan varje slag 

bör minimera chanserna att råka ut för ”tillfällig kvävning”.   

Det var även ett antal personer från behandlingsgruppen som ökade i 

fingertemperaturen mellan den första och sista putten i det andra testet. Man kan då anta 

att det med stor sannolikhet är den intränade strategin som ger den positiva effekten. 

Dessa personer hade i första testet en nedgång i fingertemperaturen från första till sista 

putten i olika nivåer. Trots att det inte visade någon signifikans i resultat av puttning 

mellan första och andra testet i antal träffar så kan de ha varit så att just dessa individer 

som ökade fingertemperaturen mellan första och sista putten från behandlingsgruppen i 

det andra testet också hade bättre resultat i antal träffar, och det skulle man då kunna 

relatera till Ottens (2009) forskning som använder begreppet ”clutch”, att man presterar 

över sin egentliga förmåga under press. 

Genom att göra strategiträning mellan testerna för att sedan använda strategin i 

det andra testet visar att det händer något som man kan anta är positivt. 

Behandlingsgruppen som har fått träna in en träningsstrategi har påvisat en signifikant 
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skillnad på att man genom en viss strategi kan påverka fingertemperaturen i både i 

positiv riktning samt behålla en stabil fingertemperatur vilket i andra ord betyder att den 

inte sjunker så pass mycket. När fingertemperaturen sjunker innebär det att aktiviteten i 

det sympatiska nervsystemet ökar, vilket i andra ord innebär negativ stress.  

Tanken bakom att använda någon form av strategi som inkluderar både 

andning, kognition och prekognition sannolikt kan göra att tankar och annat som ställer 

till det i sympatiska nervsystemet på ett negativt sätt distraheras. Idén med strategin var 

att eliminera betingelser som yttre/inre press. Det verkar även som att det har fungerat.

 De observerade resultaten stöder hypotesen att psykofysiologiska strategier är 

en möjlig metod för att reducera pressen vid puttning. En metod som kan fungera inom 

egentligen vilket område som helst. Det vore värdefullt med uppföljande studier för att 

undersöka hur denna metod fungerar för andra idrotter. 

Eftersom att försöksdeltagarna trodde att de blev inspelade av en videokamera, skulle 

det också kunna vara så att ”golfarna” kände ännu mer att de var tvungna att prestera, 

medans ”icke golfarna” kände att det inte spelade någon roll hur det gick. Det finns 

många olika spekulationer som man kan fundera över. Det enda som kan antas utifrån 

resultatet i min undersökning är att det finns något som påverkar fingertemperaturen hos 

en person under pressade förhållanden, och att det enligt denna undersökning sannolikt 

kan distraheras med hjälp av en intränad strategi.   

Metodens styrkor för att belysa detta forskningsproblem är många, för att se 

eventuella fysiologiska reaktioner är fingertemperatur ett utmärkt mätinstrument. 

Svagheten skulle eventuellt kunna vara att man hade velat ha fler försökspersoner för att 

få mer statistisk power och ännu mer tydlighet i resultaten, men då hade det även 

behövts fler forskare i studien. 

En potentiell förklaring till att resultatet för puttningen inte visade någon 

signifikant skillnad mellan grupperna i första och andra testet kan sannolikt vara för att 

behandlingstiden var för kort. Om behandlingsperioden istället hade vart t.ex. 4-6 

veckor istället för 2 veckor så är hypotesen att effekterna på ”antal träffar” mellan 

behandlingsgruppen och kontrollgruppen varit tydligare, med fler antal träffar. En 

längre behandling hade möjligtvis kunnat leda till att deltagarna lär sig göra detta 

automatiskt då de inte behöver ”tänka” att de ska göra strategiträningen utan att det 

istället sker helt automatiskt. Troligtvis hamnade fokuset för mycket på att utföra 

strategin istället för att fokusera på uppgiften, att putta bollen i hålet. Det där med 
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behandlingstiden är något att tänka på i en framtida undersökning gällande liknande 

område.   

Den strategi som används i denna studie kan sannolikt med fördel användas 

inom olika områden, kliniska såväl som icke-kliniska. Inom klinisk forskning på ett 

företag vid namn Stressmedicin användes ofta liknande metoder för patienter med högt 

blodtryck, vilket också medförde goda resultat (Bo von Scheele, personlig 

kommunikation). Det fungerade även bra inom olika prestationsområden som t.ex. 

studier och sport. Tillfällen där en välintränad strategi kan vara effektivt att använda sig 

av skulle t.ex. kunna vara vid en straffsituation i fotboll, handboll, bandy etc.  

Föreliggande uppsats är potentiellt intressant för b.l.a. mental träning inom 

idrott. Uppföljande studier skulle vara värdefulla för att fördjupa kunskapen inom detta 

område.   
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