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Mental träning blir alltmer beprövat för att öka prestation och resultat 
inom idrottsvärlden. Det handlar om tekniker för att med hjärnans 
hjälp skapa bättre förutsättningar för idrottare att nå framgång. För 
elitsatsande idrottare börjar fenomenet bli en självklarhet men gäller 
detsamma för motionärer och icke-idrottare? Denna enkätstudie 
kartlägger hur individer resonerar kring mental träning utifrån deras 
idrottsliga bakgrund och erfarenheter. 91 kvinnor och 99 män i åldern 
18 till 51 år deltog. Resultatet visar att elitsatsande idrottare har mest 
positiv attityd till mental träning och icke-idrottare har lägst. 
Träningsformen individen utövar inverkar på om personen känner till 
mental träning. De som tränar individuellt har mest kännedom om 
mental träning. Elitsatsande idrottare förväntar sig mer av mental 
träning än motionärer och icke-idrottare. Ingen skillnad fanns mellan 
könen gällande att söka hjälp av mentala tränare vilket tidigare 
utländsk forskning visat. Svenska män är öppnare till fenomenet. 
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Människan har i alla tider utmanat sig själv. Hon har utvecklats genom att ständigt vara driven 
av en nyfikenhet att se om hon kan prestera något ännu bättre, pressa sig själv till nya resultat 
(Dewey, 2005). Det kan handla om att komma på en ännu smartare lösning på ett tekniskt 
problem, effektivisera på arbetsplatsen personen tillhör eller att bli den som springer snabbast 
i världen. Men det kan även innefatta att övervinna de små utmaningarna individen gett sig 
själv. Individen vill kanske klara av att springa hela Tjejmilen eller att laget denne deltar i ska 
vinna över grannkommunen i korpfotbollen.  

Den genomsnittlige svensken tränar enligt Riksidrottsförbundet (2009) 1-2 gånger i 
veckan. Svenskarna hör till ett av världens mest fysiskt aktiva folk och vad svenska folket har 
för mål med träningen varierar kraftigt. Inom psykologvärlden (Ajzen, 1985) finns ett enande 
kring att det mänskliga beteendet är målfokuserat. Människan följer mer eller mindre väl 
utformade planer när det kommer till sitt beteende. Ett beteende kan bli så väl invant och 
rutinmässigt att det genomförs automatiskt och inte längre kräver någon plan. Målen blir 
vanor. En individs underliggande tilltro till ett fenomen är det som avgör om denne kommer 
att utföra eller inte utföra ett beteende. Hur en person lägger upp målet med sin träning beror 
alldeles på vilken nivå han eller hon befinner sig. När målet är satt agerar individen i 
överensstämmelse med sina intentioner.  

Enligt Bandura (1997) är dock inte ett mål i sig en garanti för dess förverkligande. Ett mål 
kräver motivation för att genomföras och den mänskliga motivationen skapas kognitivt. Det 
innebär att människan skapar sig en tro på att hon kan utföra prestationen genom att väga dess 
för och nackdelar mot varandra och utifrån det görs en plan för hur hon ska gå tillväga för att 
nå målet. Starkaste drivkraften för att nå sina uppsatta mål menar dock Ajzen (1985) är viljan. 
Människor som har viljan når oftast sina mål oavsett intentioner eller attityder inför det som 
ska utföras. 

Inom idrottsvärlden har den mentala förberedelsen hos utövaren inför en tävling fått en 
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nästan lika betydande roll som själva idrottsträningen (Le Scanff, 2005). Men hur uppfattas 
den alltmer utvecklade industrin kring mental träning hos aktiva och icke aktiva 
idrottsutövare? Då fenomenet bli alltmer omnämnt i media, genom exempelvis intervjuer av 
elitidrottare, torde flertalet samhällsmedborgare någon gång hört talas om begreppet mental 
träning.  

Då life coaching/ mental träning är en relativt ny inriktning inom det psykologiska området 
är definierandet av fenomenet under utformning. Tydliga svårigheter finns bland annat i att få 
fram ett begreppssystem för åtskiljande mellan den grupp av coacher som arbetar med stöd 
från vetenskaplig forskning, och de coacher som lutar sig mot sina egna erfarenheter och då 
mer talar om olika självhjälpsmetoder (Grant & Cavanagh, 2004). Många av dem som arbetar 
med personutveckling benämner sig som coacher och detta skapar en mycket stor bredd inom 
genren. Resultatet blir en ökad kvantitet medan kvaliteten inom mental träning kommer i 
skymundan.  

Det saknas en bredd av oberoende forskningsstudier inom mental träning när det gäller 
icke idrottsrelaterad coaching (Sparrow, 2007). Medvetande om de stora klyftorna mellan 
inriktningarna finns på ytan bland de som arbetar inom coaching-industrin (Grant & 
Cavanagh, 2004).  Definitionsproblematiken hos life coaching skapar en risk att stämpla 
mental träning som något otydligt och oseriöst. Med hjälp av ett välformulerat språkbruk och 
en jargong som liknar den vetenskapliga sprider sig den breda massan av coaching-företagare 
snabbt trots brist på några konkreta bevis för att deras självhjälpsmetoder fungerar (Grant & 
Cavanagh, 2007).  

Följer detta otydliga utövande av mental träning med in i idrottsvärlden och skapar 
tveksamhet inför utövandet av teknikerna? Det är när det kommer till hur den breda massan, 
oavsett nivå av fysisk aktivitet, uppfattar mental träning som bristerna i forskningen syns. Hur 
tolkar individen alla självhjälps-metoder som media matar denne med och likställs dessa 
metoder med de metoder som vittnar om hur de mest framgångsrika idrottspersonligheterna 
har lyckats nå toppen?  

Martin, Kellman, Lavalle och Page (2002) tar upp problemet med att det krävs mer 
forskning kring vilka attityder det finns kring mental träning. Det eftersöks fler studier där 
fokus ligger kring hur människor inom idrotten, oavsett nivå, ser på den mentala träningen 
utifrån deras kön, nationalitet/ kulturtillhörighet, ålder, tävlings- och träningsnivå och tidigare 
erfarenheter av mental träning. Detta för att möjliggöra en positivare, mer öppen inställning 
när det gäller mental träning och idrott.  

Tack vare det ökande intresset till mental träning inom idrotten har forskningen ökat på 
området och flertalet studier har kunnat påvisa att mental träning fungerar. Bland annat har 
Driskell, Copper och Moran (1994) fått fram resultat som visar att mental träning är en 
tillgång när man vill förbättra resultaten även om mental träning inte kan tillmätas samma 
effekt på resultaten som den praktiskt fysiska träningen. Vad är då fördelen med att använda 
mental träning? Enklast att förstå poängen med mental träning och hur människan påverkas av 
sitt mentala tillstånd är att se på det egna presterandet från dag till dag. Alla människor har 
med säkerhet varit med om att ena dagen kan allt utföras och andra dagen fungerar ingenting. 
Individen har fortfarande samma fysiska förutsättningar och förmågor som dagen innan – 
alltså måste det vara individens mentala förmågor som påverkar. Samma sak gäller på en 
idrottstävling. Av två fysiskt likvärdiga motståndare är vinnaren vanligtvis den av atleterna 
som har de bästa mentala färdigheterna (Weinberg & Gould, 2007). 

Begreppet attityd beskrivs i Nationalencyklopedin (2010) som ”en varaktig inställning som 
har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något”. 
Hassmén, Hassmén och Plate (2003, sid 192) uppger en annan formulering av 
attitydbegreppet. Dels går attityd att benämna som ”en värdering av ett objekt”, men det kan 
också ses som ett komplext system av ”positiva och negativa värderingar, känslor och 
beteendeintentioner inom individens sociala värld”. Med det menas att en persons 
inställningar och åsikter till saker och ting är mentala stadier i vilka erfarenheter har 
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utvecklats och därmed influerar hur denne reagerar vid mötet med de företeelser attityderna 
riktas mot. Individens attityder skapas av dennes erfarenheter, de påverkar vilken social plats 
denne hamnar på i samhället och de fungerar som en slags mått på hur bra han/ hon är som 
människa i individens värderande av sig själv.  

Hur en individ uppfattas av sin omgivning påverkar mycket av dennes beteende. ”Theory 
of planned behavior” (Ajzen, 1985) är skapad utifrån tanken att attityder påverkar beteende 
genom att de bildar en mening för beteenden. Enligt den här teorin beter sig människan på ett 
visst sätt om hon upplever att det är något positivt med att bete sig på det sättet. Om individen 
sen även tror att människor som är viktiga för henne/ honom tycker att det individen gör är 
rätt förstärks dennes attityd ytterligare. Attityden blir till ett beteende. På samma sätt avgör 
den om personen väljer att använda mental träning. Erfarenhet av mental träning, särskilt om 
den varit positiv, leder till en mer optimistisk attityd till mental träning (Martin, Lavalle, 
Kellman & Page, 2004).  

Omgivningens påverkan är en av funderingarna som ligger bakom detta arbete. 
Utomståendes attityder till huruvida idrottande män och kvinnor söker sig till mental träning 
för att nå bättre prestationer har visat sig spela stor roll. Andras uppfattningar, det kan gälla 
föräldrar, lärare, vänner, tränare, är många gånger också av avgörande betydelse för huruvida 
en person fortsätter sitt utövande av mental träning efter att ha prövat en gång (Martin et al., 
2001). Det kan handla om att idrottaren som funderar på att prova mental träning tror att 
människor i idrottarens omgivning ska få för sig att denne har psykiska problem (Anderson, 
Hodge, Lavalle & Martin, 2004).  

Återigen kommer här funderingarna in på om samhällets idrottande individer har en bild av 
mental träning som något diffust eller flummigt. Johnson (1988) har i sin forskning visat att 
kvinnor är villigare än män att söka psykologisk hjälp. Kvinnor är mer toleranta till den 
stämpel som associeras med att söka professionell hjälp, mer villiga att inse sitt personliga 
behov av hjälp och mer öppna att dela sina problem med andra. Män och kvinnor skiljer sig 
dock inte åt när det kommer till förtroendet för att professionella terapeuter kan hjälpa vid 
behov av hjälp med personliga problem. Detta har också framgått när det kommer till mental 
träning (Martin et al., 2001). Det har även framkommit att det inte har någon betydelse på 
vilken nivå idrottandet utövas. Det spelar alltså ingen roll om det är på elitnivå eller 
amatörnivå som idrottaren befinner sig. Attityderna till mental träning är desamma (Anderson 
et al., 2004). Det är flertalet studier som påvisat en skepticism gällande om mental träning är 
något användbart, vilket påverkar idrottares användande av detta hjälpmedel (Bull, 1991).  

Det finns också idrottare som verkligen tagit till sig att mental träning är något som ska 
finnas med i idrottsutövandet trots att deras omgivning inte har den rätta kunskapen för att 
kunna tillgodogöra idrottarna deras önskan. I en undersökning (Sullivan & Hodge, 1991) 
gjord bland coacher och elitidrottare i Nya Zeeland visade det sig att både coacher och 
idrottarna hade klart för sig var bristerna i idrottarens psykologiska tillstånd låg och att 
idrottarna gärna ville ha samarbete mellan coach och en professionell mental tränare för att nå 
framgång. Här var det inte attityder eller rädsla för hur andra skulle uppfatta idrottaren som 
var problemet utan istället att kunskapen om mental träning inte fanns att tillgå inom landets 
gränser och utbildning saknades.  

Åsikter, förutfattade meningar, okunskap och traditioner runt en individ kan vara en av 
anledningarna till att mental träning fått en tvivelaktig status. Antagandena har gjorts till fakta 
och tillsammans med att den västerländska världens invånare har svårigheter att erkänna 
problem, oro eller andra mindre smickrande attribut, har den allmänt vedertagna bilden av 
mental träning tagit form (Hassmén et al., 2003). Flertalet myter om mental träning kretsar 
bland icke upplysta.  

Ett vanligt antagande är att mentala färdigheter är medfödda (Hassmén et al., 2003). Ingen 
människa föds in i denna värld som fullfjädrad gällande psykologiska talanger. Trots att de 
allra största idrottarna troligtvis besitter de specifika anlag som krävs för att bli en 
framgångsrik idrottare har ingen nått toppen utan ett oändligt timtal av övning och finslipning 
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av sin fysiska skicklighet och teknik. Men flera exempel finns där motståndarna till de allra 
största atleterna, med de nästintill perfekta fysiska förutsättningarna, har vittnat om att styrkan 
hos den bäste idrottaren är dennes kunskap om sin psykologiska sida. Den förmåga idrottaren 
har att exempelvis behålla lugnet i pressade situationer eller kapaciteten att låta all 
koncentration vara riktad mot målet han eller hon satt upp oavsett störande omgivning är ett 
par exempel. Även när det gäller att kunna behålla tron på sig själv när ett misslyckande är 
nära förestående handlar det om en psykisk styrka som helt enkelt inte är medfödd utan 
någonting en människa lär sig (Weinberg & Gould, 2007). 

En annan missvisande idé rörande mental träning är att idrottspsykologer endast arbetar 
med idrottare som har psykiska problem (Weinberg & Gould, 2007). Patologiska tillstånd är 
inget en mental tränare ska ägna sig åt utan det är den kliniskt arbetande psykologen som har 
rätt utbildning för det arbetet. Den mentala rådgivaren ska ägna sig åt psykisk friskvård och 
det ligger ett ansvar hos den mentala tränaren när denne fattar misstanke om att det är 
patologiska besvär som ligger till grund för problemen hos klienten. Mental rådgivning ska 
alltid utövas med omdöme. Det är som friskvårdare och prestationsutvecklare som den 
mentala rådgivaren ska arbeta, inte som kliniker. När den mentala tränaren fattar misstanke 
om problem hos idrottaren som ligger utanför rådgivarens kunskapsområde ska tränaren på ett 
professionellt sätt rekommendera sin klient att söka kompetent hjälp (Hassmén et al., 2003).  

Att mental träning skulle vara endast för idrottare på elitnivå är en mening som också 
florerar i samhället. Mental träning är till för alla oavsett ålder eller målsättningar, och för 
individer med eller utan psykiska eller fysiska handikapp. Det handlar om hängivet, 
professionellt arbete för att förbättra prestationer och den personliga utvecklingen (Weinberg 
& Gould, 2007). Media tenderar att fokusera på idrottare i världstoppen men vilken individ 
som helst kan dra nytta av mental träning. Det kan handla om att vilja sänka stressnivån 
individen upplever eller att genom målbildsträning skapa bättre prestationer på arbetet. De 
flesta människor är intresserade av att bättre kunna genomföra sin vardag och samtidigt må 
bättre (Hassmén et al., 2003). 

Mental träning uppfattas ofta felaktigt som en snabblösning vid psykologiska problem. Det 
finns atleter och tränare som förväntar sig att det tar max två lektioner att lära sig 
koncentration under pressade situationer. Mentala färdigheter tar tid och mycket träning att 
lära in. Den mentala träningen är ingen magisk genväg till framgång och den förvandlar inte 
den medelmåttige idrottaren till en världsmästare. Däremot kommer den att hjälpa idrottaren 
att hitta sin egen potential och individen kommer därmed att kunna maximera sin förmåga 
(Weinberg & Gould, 2007).  

Den mentala träningen grundar sig i vetenskaplig dokumentation. För att lära sig mental 
träning krävs, som vid all annan inlärning, tid och repetition. Om den utförs korrekt ger den 
positivt utfall. Mental träning är alltså inget trolleritrick där övernaturliga krafter utövar sin 
magi (Hassmén et al., 2003). Fortfarande tror dock många människor att mental träning inte 
fungerar eller har något att erbjuda i deras strävan efter framgång och ökade prestationer. Nya 
och avancerade metoder upplevs ofta som något skrämmande och kan skapa starka reaktioner 
eller förväntningar hos människan. Men mental träning är som sagt inget hokus-pokus utan 
individer som provar på mental träning ska ha realistiska förväntningar på vad den mentala 
träningen kan erbjuda för att förbättra prestation och hälsa (Weinberg & Gould, 2007). 

Den praktiskt utövande mentala tränaren har ett ansvar för att fenomenet mental träning 
inte får ett fäste som något diffust. För att arbeta som mental tränare inom idrotten måste det 
till ett övervinnande av vissa barriärer för att lyckas. Just på grund av ovanstående exempel på 
vilka uppfattningar som cirkulerar i samhället när det gäller mental träning, krävs att den 
mentala tränaren inser vikten av att vinna respekt, tillit och trovärdighet hos inte bara sin 
klient. Alla de som är inblandade i idrottarens omgivning – det gäller alla från huvudtränaren 
till utrustningsansvarig – måste vara införstådda i, och ha tilltro till det arbete som den 
mentala träningen innebär. Det måste finnas en förståelse till varför idrottaren tränar den 
mentala biten för att nå bättre prestationer (Gould & Damarjian, 1998).  
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Först måste myten om att en mental tränare är en psykolog slås bort. Flera mentala 
rådgivare har helt valt bort termen psykolog i sin marknadsföring/ presentation för att slippa 
de stereotypa och negativa konsekvenser som många gånger följer med den benämningen. 
Viktigt är att klargöra vad en mental tränare gör och inte gör för att anammade åsikter, på 
grund av bristande eller felaktig information, inte ska påverka idrottarens beslut att ta hjälp av 
en mental tränare. Det gäller här för den mentala tränaren att poängtera att mental träning är 
till för att hjälpa den normalt, fullt fungerande atleten att maximera dennes specifika potential 
utifrån en mer jämn bas. Idrottaren ska få hjälp att hitta sin mentala balans i den specifika 
situation det handlar om när det gäller att utföra prestationer (Gould & Damarjian, 1998).  

En av de viktigaste delarna för att kunna nå ett bra samarbete mental tränare och idrottare 
emellan, är att den mentala tränaren har den kunskap som krävs om den idrott som klienten 
utövar (Ravizza, 1988). Ett gemensamt ”språk” med samma terminologi och grenspecifik 
förståelse är en förutsättning för att idrottaren ska kunna finna förtroende för sin mentala 
tränare. En mental tränare med kunskap om den idrott som är aktuell hos idrottaren som söker 
mental träning, kan skapa träningsprogram specifikt utformade för just den individens behov. 
Detta skapar ett bättre gensvar från idrottaren än ett generellt träningsprogram för idrottare i 
allmänhet. Här kommer också den väsentliga grundsten in att den mentala tränaren aldrig får 
låtsas förstå individens idrott utan kan fråga sig fram om det finns luckor eller oklarheter som 
den mentala tränaren inte har kunskaper om. Annars riskerar förtroendet att raseras 
omedelbart. En mental tränare som inser sina egna brister i kunskapen om den aktuella 
idrotten kan öka respekten om denne vågar be om feedback och visar intresse att lära sig mer 
(Gould & Damarjian, 1998).  

När det kommer till förtroende och trovärdighetsskapande är det svårast att bemöta de mest 
kända idrottarna. De har tidigt lärt sig att de lätt kan bli utnyttjade för tränares och företags 
egen vinning och har därför en större skepticism mot nya människor (Hardy, Jones & Gould, 
1996). Det finns inga genvägar till att skapa en välgrundad trovärdighet utan det är tid och 
resultat som kan bevisa den mentala tränarens kompetens. Det ligger även på den mentala 
tränarens ansvar att kunna se när ett samarbete inte fungerar. Alla individer passar inte med 
alla mentala tränare. Det är av stor betydelse att personligheten hos idrottare och 
personligheten hos den mentala tränaren matchar varandra. Det kan vara hårt för stunden att 
kunna säga stopp i samarbetet men är ett måste för att idrottaren ska kunna finna annan 
mental rådgivning som hjälp för att nå ökade resultat utan att tappa förtroendet för mental 
träning (Gould & Damarjian, 1998). 

För att kunna vara mottaglig för mental träning gäller att individen har en bra 
självmedvetenhet, det vill säga att individen har förmågan att uppmärksamma sitt egna 
beteende och sina känslor. Utan självmedvetenhet kan personen inte känna av hur det känns i 
de situationer som denne vill förbättra och då kan inte de inriktade copingstrategierna 
användas (Hassmén et al., 2003). Copingstrategier är de strategier som används för att klara 
av de situationer som uppkommer. Coping brukar delas in i mentala coping och fysisk coping 
där mental coping handlar om utveckling, identifiering och styrning av de egna tankarna och 
känslorna. När det kommer till att förstå, förändra, acceptera och bibehålla sitt beteende och 
sin hälsa handlar det om fysisk coping (Oestrich & Johansen, 2007). Exempelvis tar Hassmén 
et al. (2003) upp den adaptiva copingstrategin. Här lär sig personen att bemöta stressiga 
situationer på ett riktigt sätt och denne lär sig verktygen för att kunna skifta mellan olika 
strategier beroende på vilken situation det handlar om och i vilken fas av situationen personen 
befinner sig i. Självmedvetande kan definieras som att individen besitter kapaciteten att bli 
objektet för sin egen uppmärksamhet. Det krävs en distans mellan observatören och det som 
blir observerat och detta gäller även inom individen (Morin, 2005).  

Undersökningar (St Clair Gibson & Foster, 2007) har påvisat att det finns samband mellan 
självmedvetenhet och vad forskarna kallar för själv-prat. Själv-prat kan definieras som ett 
privat samtal eller en inre dialog. Om människan inte hade förmågan att tala till sig själv 
skulle självmedvetenhet endast vara möjlig i närvaro av andra individer eller när vi 
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konfronterades med fysisk stimuli (Morin, 2005). Vad individen säger till sig själv påverkar 
hur denne beter sig. Om idrottaren intalar sig själv att han/ hon är trött blir det en påverkan. 
Fysiologiska förändringar under aktivitet snappas upp av receptorer i perifera vävnader som 
är integrerade i det centrala nervsystemet vilket gör att idrottaren känner av när det blir en 
skillnad i hans/ hennes ork. Idrottaren noterar denna förändring och verbaliserar denna känsla 
av trötthet genom att tala om för sig själv att han/ hon är trött. Denna verbalisering av känslan 
skapar ett överskott i känslan av utmattning. Det här gör att idrottaren inte bara känner 
utmattningen genom informationen från det centrala nervsystemet, rent kroppsligen, utan det 
blir en förstärkning genom att idrottaren (på grund av att han/hon 'talat om för sig själv' att 
han/hon är trött) 'vet' att trötthetskänslan kommer från honom/henne själv. Ur ett själv-
reglerande perspektiv kan denna förmodade själv-pratsförmåga skapa mening i bemärkelsen 
att den tillåter idrottaren att förstå sin egen fysiologiska status (St Clair Gibson & Foster, 
2007).  

Forskning finns som tydliggjort och dokumenterat att vår hjärna påverkar vår fysiska 
styrka mer än vad forskarna tidigare trott. Studier (Ranganathan, Siemionow, Liu, Sahgal & 
Yue, 2004) har visat att människan, endast genom att mentalt utföra en övning, kan öka den 
faktiska styrkan i just den inblandade muskeln. Data visar att repetition av mental aktivering 
av en muskel ger starkare signaler från hjärnan till muskeln. Det är alltså både till psykiska 
och fysiska förbättringar vid prestation som vi kan använda oss av mental träning. Forskare 
(Josephson, 2007) har kommit fram till att det är den främre delen av hjärnbarken, prefrontala 
kortex, som är central vid mental träning. Mellersta, främre delen av hjärnan ansvarar för 
planeringen av kroppens rörelser (Nyberg, Eriksson, Larsson & Marklund, 2006). Prefrontala 
kortex är en del av det limbiska systemet och här förmedlas upplevelser som aggressivitet och 
ångest och systemet reglerar även människans olika känslolägen och handhar vår sociala 
anpassningsförmåga. Det är där i pannlobens nedre del som forskarna lyckats kartlägga 
individens vilja och det är även här uppfattningen av det egna Jaget är lokaliserat (Josephson, 
2007). Denna information om hur en individ med hjälp av tankens kraft kan öka sin 
muskelstyrka kan till exempel ge förbättrad återhämtning för personer som drabbats av 
sjukdomar som gjort att de ej kunnat använda alla muskelgrupper (t ex strokedrabbade) men 
även fungera som ett extra hjälpmedel att komma tillbaka till sin idrott efter skador 
(Ranganathan et al., 2004). Dock krävs det enligt forskarna att vi tidigare utfört rörelsen, 
utövat den i praktiken, för att vi ska kunna utföra den mentalt (Crammond, 1997).  

Begreppet mental träning innefattar en mängd olika varianter av tekniker och metoder som 
kan användas av både idrottare och icke-idrottare. Hassmén et al. (2003) delar upp de tekniker 
som används i sex kategorier. Dessa är: 

1. Tekniker som reglerar spänningsnivån. Här finns det en rad olika metoder och 
övningar individen kan använda sig av. Huvudsyftet är att lära sig förmågan att 
hitta avslappning. Inom tekniker för reglering av spänningsnivån hör också 
förmågan att hantera prestationsångest och oro hemma. 

2. Tekniker som ökar den psykiska energin. Att hitta självförtroendets stabilitet är här 
ett av huvudmålen. Teknikerna som används är affirmationstekniker (bete dig och 
tänk dig själv som en vinnare).  

3. Copingstrategier. Handlar om problemfokuserande, men även emotions-
fokuserande strategier, för att lära individen att hantera till exempel stressfyllda 
situationer. Även förmågan att hitta kontrollen över skeenden omfattas av 
copingstrategierna.  

4. Koncentrationsteknikerna. Dessa omfattar de metoder individen lär sig för att 
kunna hitta tillbaka till full koncentration oavsett vad som händer runt omkring 
denne. Det kan till exempel handla om att höjdhopparen ska kunna rikta hela sin 
fokus på sitt hopp oavsett om hela arenan hejar på 400 meters löparna bakom 
honom eller henne.  

5. Målbildsträning/ visualisering. Inför varje prestation har individen redan 'spelat 
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matchen' eller 'sprungit loppet' i tanken. På detta sätt kan många av de företeelser 
som skapar oro eller osäkerhet hanteras redan innan de uppstår under det faktiska 
prestationsgenomförandet, och därigenom skapas ett prestationsklimat med bra 
förutsättningar. Varje individ, oavsett nivå eller inriktning, som vill nå ett mål 
presterar mot att lyckas nå det målet.  

6. Målsättningsstrategier. Sätts upp av alla individer även om de kan vara mer eller 
mindre genomtänkta. Det finns ingenting som säger att en tydlig målsättning hos 
individen automatiskt innebär att han eller hon når sitt mål, men förutsättningarna 
för att lyckas stärks.  

Det viktigaste att komma ihåg när det kommer till den mentala träningen är att den tar tid. 
Det finns ingen som skulle få för sig att springa ett maraton utan att ha tränat innan och 
likadant fungerar det med den mentala biten. Liksom den fysiska träningen kräver den 
mentala både motivation och tid (Gould & Damarjian, 1998). Här finns en av orsakerna till 
tidigare studiers resultat gällande att idrottare väljer bort den mentala träningen. Flera 
forskningsresultat har visat att idrottare gärna skulle vilja prova på eller öka sin mängd mental 
träning men att de inte har löst problemet med att tidsmässigt få in den i sina stressiga 
scheman (Bull, 1991).  

I detta arbete har det valts att begreppsliggöra mental träning utifrån idrottande. Mental 
träning definieras här som en målfokuserande och resultatinriktad systematisk process. Den 
mentala träningen ska alltså fungera som en tillgång att knyta an till när individen behöver 
inrikta all sin energi mot ett specifikt mål (Grant, 2003). Utöver denna definition knyter 
arbetet också an till den mer idrottsinriktade definitionen att mental träning är 
”tekniker/övningar som förbättrar idrottarens förmåga att använda sin hjärna effektivt i 
samband med utförande av idrottsrelaterade mål” (Gould & Damajian, 1998). Vidare kan 
mental träning definieras som en tänkt repetition av ett beteende utan fysisk aktivitet. 
Personen tänker sig hur denne genomför något utan att praktiskt genomföra det (Driskell et al, 
1994). Viktigt är att skilja mellan mental träning och mental förberedelse. Mental förberedelse 
är en mer generell beskrivning och kan inkludera olika tekniker som kan öka prestationen, 
som exempelvis positivt tänkande, pep-talk handlingar (t ex slå sig hårt på kinderna innan 
start), koncentrerad fokus på uppgiften eller olika känslomässiga förberedelser (t ex måste ha 
en särskild tröja på sig).  

Den bakomliggande tanken med det här arbetet är att öka kunskapen när det kommer till 
hur individer uppfattar och tänker kring mental träning. Huvudsyftet är därför att utifrån 
individers idrottsliga erfarenheter undersöka deras attityder till mental träning. Som nämnts 
ovan tar Martin et al., (2002) upp behovet av ökad kartläggning vad gäller hur individer 
uppfattar och tänker kring mental träning utifrån kön, nationalitet, idrottslig erfarenhet och 
erfarenhet av mental träning. Utifrån detta har hypoteserna i arbetet skapats. 

 
Hypotes 1: Elitsatsande idrottare har en mer positiv attityd till mental träning än de som 
tränar/ tävlar på lägre nivå.  
 
Hypotes 2: Svenska kvinnor har en mer positiv attityd till mental träning än svenska män.  
 
Hypotes 3: Beroende på vilken träningsform som utövas finns det skillnader i huruvida 
individer känner till mental träning. 
 
Hypotes 4: Det finns inga skillnader mellan elitsatsande idrottares, motionärers och icke-
idrottares förväntningar på förbättrade prestationer vid användandet av mental träning. 
 
Hypotes 5: Elitsatsande idrottare tror mer på att mental träning fungerar till skillnad från icke-
idrottare. 
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Metod 
 
Deltagare 
 

Antalet enkäter som delades ut var 221. Det externa bortfallet var 4 enkäter och det interna 
bortfallet beräknades vara 27 då alla enkäter inte var fullständigt besvarade. Totalt räknades 
det fram att 190 personer hade fyllt i enkäter som var användbara för studien varav 91 
personer var män (47,9%) och 99 personer var kvinnor (51,2%). Åldern hos deltagarna 
sträckte sig mellan 18 och 51 år, där medelåldern beräknades till 23,87 år (SD=6,27) hos 
kvinnor och 22,47 år (SD=4,48) hos männen.  

Alla personer som deltog var elever och studenter från en gymnasieskola samt en högskola. 
Eleverna från gymnasieskolan bestod av åk 3 elever (10,5%) och gick på ett idrottsprogram. 
Största delen av studenterna från högskolan studerade antingen till ekonomer (50,5%), 
ingenjörer (13,7%) eller beteendevetare (8,9%). Deltagarna valdes ut genom 
tillgänglighetsurval. Tillgänglighetsurvalet gjordes för att komma åt de elitidrottare som 
studien var i behov av. Studien genomfördes i en mellanstor svensk stad.  
 
 
Material 
 
Enkäten som delades ut till deltagarna var av kvantitativ karaktär och framtagen utifrån 
hypoteserna av författarna till studien. Den bestod av 30 frågor/ påståenden som hade slutna 
svarsalternativ men på några av frågorna fanns det möjlighet att komplettera med ett öppet 
svarsalternativ om ett mer utvecklat svar ville delges undersökningsledarna.  

De inledande frågorna var ”demografiska frågor” som till exempel kön, ålder, pågående 
utbildning, träningsform och träningsmängd. Enkäten var utformad på det sätt att den hade en 
bred ingång för att deltagarna skulle komma in i enkäten. Där fanns också de öppna frågorna 
där deltagarna själva kunde utveckla sina svar. Därefter följde 15 slutna påståenden som 
valdes ut på grund av syftet och frågeställningen i studien.  

Exempel på påståenden från enkäten är följande: ”Jag anser att mental träning är en 
förberedelse för framtida prestationer” eller ”Mental träning är för mig något diffust/ oklart”. 
Även omvända påståenden användes. Exempel på ett sådant är ”Jag anser att mental träning 
inte innebär att ändra dina tankar för att nå dit du vill” och lades till för att undvika att enkäten 
fylldes i utan att deltagaren läst igenom påståendena. Alla påståenden kunde besvaras genom 
att kryssa i rutor numrerade 1-5 (1=”instämmer inte alls”, 5=”instämmer helt”). För att 
besvara hypotes 1 och 2 skapades variabeln ’positiva attityder’ vilken inkluderar åtta 
påståenden med den interna konsistensen α = .88. Resterande variabler som användes vid 
analysen av hypoteserna 3, 4 och 5 var single items. 

 
 
 

Procedur 
 

För att skapa den första kontakten med de tänkta deltagarna kontaktades först rektorerna på 
respektive skola via email där ett missivbrev bifogades. Rektorerna godkände undersökningen 
och vidarebefordrade förfrågan till olika lärare som antingen tog kontakt med 
undersökningsledarna eller undersökningsledarna med dem. Alla deltagare som valts ut blev 
både muntligt och skriftligt informerade om syftet med studien, bland annat genom det 
bifogade missivbrevet som följde med längst fram i enkäten. I brevet klargjordes att studien 
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var helt frivillig, och att uppgifterna behandlas konfidentiellt om de valde att delta. De blev 
även informerade om att de när som helst fick avbryta sitt deltagande. Undersökningsledarna 
berättade kort om enkäten och vad den innehöll och därefter erhöll varje utvald deltagare en 
enkät. Undersökningsledarna fanns kvar på plats under den tid det tog att besvara enkäten och 
fanns tillgängliga för att kunna svara på frågor om sådana uppstod under tiden enkäten fylldes 
i. De som valt att delta lämnade sedan tillbaka enkäten direkt till undersökningsledarna när de 
var klara. Enkäten tog ca 10 minuter att genomföra. I missivbrevet lämnades mailadresser till 
undersökningsledarna ut för att deltagarna vid intresse ska kunna ta del av studiens resultat. 
 
 

Resultat 
 
Insamlade data från 190 personer matades in, kodades och analyserades i programmet SPSS. 
Undersökningsdeltagare delades in tre grupper: elitsatsande (n=36), medelålder 20.31 år, 
motionärer (n=119), medelålder 23.89 och icke-idrottare (n=35), medelålder 23.81. Tabell 1 
visar medelvärde av positiva attityder till mental träning i olika grupper. 
 
Tabell 1 
Medelvärde och standardavvikelse för positiva attityder till mental träning 

 
 

Grupper 

Positiva attityder till mental träning 
Kvinna 
(n=99) 

 

Man 
(n=91) 

M                        SD M                        SD 

Elitsatsande 
(n=36) 

4.09 0.71 3.84 0.58 

Motionärer 
(n=119) 

3.65 0.59 3.59 0.72 

Icke-
idrottare 
(n=35) 

 

3.42 0.64 3.56 0.56 

Totalt 
 

3.65 0.63 3.66 0.67 

Not: Besvarats genom skalan 1-5, där 1=instämmer inte alls, 5=instämmer helt. 

 
 
För att testa olika hypoteser användes olika envägs-variansanalyser (ANOVA) som redovisas 
nedan. Alla analyser prövades på signifikansnivån 5%.  

Hypotes 1 behandlar huruvida elitsatsande idrottare har en mer positiv attityd till mental 
träning än de som tränar/ tävlar på lägre nivå. Som framgår av Tabell 1 finns det en skillnad 
mellan grupperna och dess medelvärden gällande positiva attityder till mental träning. När en 
jämförelse görs mellan de olika grupperna visar tabellen att motionärerna har ett lägre 
medelvärde än de elitsatsande idrottarna men ett högre medelvärde än de icke-idrottande. 
Resultatet utifrån en envägs-ANOVA med 'grupp' som oberoende variabel och 'positiva 
attityder' som beroende variabel bekräftade också att det finns en signifikant skillnad mellan 
grupperna gällande positiv attityd till mental träning, F1,190=4.68, p=.010, η2 =0.05.  

För att få reda på mellan vilka grupper som den signifikanta skillnaden låg gjordes ett post 
hoc-test. Detta visade att de elitsatsande idrottarna har den högsta graden av positiv attityd till 
mental träning (M=3.92), icke-idrottarna har minst grad av positiv attityd till mental träning 
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(M=3.47) och motionärerna ligger däremellan (M=3.63). Medelvärdesskillnaden mellan 
elitsatsande idrottare och icke-idrottare är signifikant, p=.010, 95% CI [0.09, 0.80]. 
Medelvärdesskillnaden mellan elitsatsande idrottare och motionärer är också signifikant, 
p=.042, 95% CI  [0.00, 0.58).  

Hypotes 2 undersöker om svenska kvinnor har en mer positiv attityd till mental träning än 
svenska män. Som det framgår av Tabell 1 gällande positiva attityder till mental träning 
skiljer sig inte medelvärdet åt för positiva attityder hos kvinnor (M= 3.65) samt hos män 
(M=3.66). Detta bekräftas också genom en envägs-ANOVA med 'kön' som oberoende 
variabel och 'positiva attityder' som beroende variabel, F1,190=0.006, p=.940, η

2 =0.00. 
Variabeln positiva attityder är den samma som användes i hypotes 1 och har således likadant 
värde på alfa. 

Hypotes 3 studerar om det beroende på vilken träningsform som utövas finns skillnad i 
huruvida individer känner till mental träning. Tabell 2 visar medelvärdet av hur individer 
känner till mental träning i olika träningsformer. 
 
 
Tabell 2  
Medelvärde och standardavvikelse för hur individer känner till mental träning 

 
 

Träningsform 

Känner till mental träning 
Kvinna 
(n=99) 

M                        SD 

Man 
(n=91) 

M                        SD 
 

Tränar inte 
(n=21) 

1.88 0.54 1.86 0.64 

Tränar ensam 
(n=100) 

2.37 0.77 2.20 0.75 

Gruppträning 
(n=25) 

2.08 0.62 2.00 1.09 

Lagsport 
(n=43) 

2.06 0.58 1.92 0.58 

Not: Besvarats genom skalan 1-5, där 1=instämmer inte alls, 5=instämmer helt. 
 
 
I Tabell 2 framgår att det finns skillnader i medelvärdena mellan de olika träningsformerna. 
Den största skillnaden i medelvärde ligger mellan de som inte tränar och de som tränar 
ensamma. Den förstnämnde träningsformen har de lägsta medelvärdena och den sistnämnde 
har de högsta medelvärdena när det gäller huruvida de känner till mental träning, oavsett kön. 
De som tränar ensamma samt de som ägnar sig åt gruppträning uppmätte medelvärden som 
hamnade däremellan. Resultatet utifrån en envägs-ANOVA med 'träningsform' som oberoende 
variabel och 'känner till' som beroende variabel visar att det finns en signifikant skillnad 
mellan träningsform och huruvida individer känner till mental träning, F1,190=3.58, p=.015, η2 

=0.06.  
För att se mellan vilka grupper skillnaden fanns gjordes ett post hoc-test. Resultatet av 

testet visade att de som tränar ensamma har mer kännedom om mental träning (M=2.28) än de 
som utövar lagsportträning (M=1.96). Detta var också den enda signifikanta 
medelvärdesskillnaden som testet visade, P=.053, 95% CI [0.00, 0.65].  

Hypotes 4 utgår ifrån att det inte finns några skillnader mellan elitsatsande idrottares, 
motionärers och icke-idrottares förväntningar på förbättrade prestationer vid användandet av 
mental träning. Medelvärdet för individernas förväntningar på förbättrade resultat vid 
användandet av mental träning i olika grupper visas i Tabell 3. 
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Tabell 3  
Medelvärde och standardavvikelse för förväntningar av förbättrade resultat vid användandet 

av mental träning 

 
 

Grupper 

Förväntningar av förbättrade resultat 
Kvinna 
(n=99) 

M                        SD 

Man 
(n=91) 

M                        SD 
 

Elitsatsande 
(n=36) 

3.82 0.98 4.16 0.85 

Motionärer 
(n=119) 

3.55 0.85 3.55 0.97 

Icke-
idrottare 
(n=35) 

3.64 0.73 3.69 0.75 

Not: Besvarats genom skalan 1-5, där 1=instämmer inte alls, 5=instämmer helt. 
 

 
Som framgår av Tabell 3 finns det skillnader mellan de olika grupperna när det gäller 
förväntningar på förbättrade prestationer. I en jämförelse mellan de tre grupperna uppmättes 
motionärerna ha lägst medelvärde, de elitsatsande idrottarna högst medelvärde och icke-
idrottarna låg däremellan. Resultatet utifrån en envägs-ANOVA med 'grupp' som oberoende 
variabel och 'förväntningar av förbättrade resultat vid användandet av mental träning' som 
beroende variabel bekräftade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna. 
F1,190=4.75, p=.010, η2 =0.05.  

Ett post hoc-test visade även att de elitsatsande idrottarna (M=4.06) har högre 
förväntningar på förbättrade prestationer än motionärerna (M=3.55) vid användande av 
mental träning. Medelvärdesskillnaden mellan dessa grupper var signifikant p=.007, 95% CI 
[0.12, 0.90].  
 När en ny analys i form av en 2x2 ANOVA gjordes togs motionärernas information bort. I 
denna analys är kön och grupp oberoende variabler och 'förväntningar av förbättrade resultat 
vid användandet av mental träning' den beroende variabeln. Resultatet säger att det finns en 
signifikant skillnad mellan grupperna gällande förväntningar på förbättrade resultat vid 
användandet av mental träning, p=.008. Det finns däremot ingen signifikant skillnad mellan 
könen, p=.415, och inte heller någon interaktion mellan grupp och kön, p=.310.  

Hypotes 5 studerar om elitsatsande idrottare tror mer på att mental träning fungerar till 
skillnad från icke-idrottare. Figur 1 visar medelvärdet för hur kvinnliga och manliga 
elitsatsande idrottare och icke-idrottare anser att ”mental träning fungerar”. De elitsatsande 
idrottarna uppmättes ha högst medelvärde och de ickeidrottande lägst medelvärde, dock visar 
figuren att en jämförelse i medelvärdet mellan manliga elitidrottare och manliga icke-idrottare 
inte gav någon direkt skillnad.  

Ett t-test visade också att elitsatsande idrottare anser att mental träning fungerar bättre 
(M=3.97) än icke-idrottare (M=3.40), t(69) = -2.37, p=.021. Medelvärdesskillnaden mellan 
icke-idrottare och elitsatsande idrottare var 95% CI [-1.05, -0.09].  

Medelvärdena som framgår av Figur 1 visar att de elitsatsande idrottskvinnorna i högre 
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grad anser att mental träning fungerar till skillnad mot de vad icke-idrottande kvinnor anser. 
För att testa om skillnaden är signifikant genomfördes ytterligare ett t-test. Vid den nya 
analysen sållades männens information samt de kvinnliga motionärernas information bort. 
Resultatet visade att det finns en signifikant skillnad i hur kvinnor anser att mental träning 
fungerar, t(31) = -3.03, p=.005. Figur 1 visar medelvärdet för hur kvinnliga och manliga 
elitsatsande idrottare och icke-idrottare anser att ”mental träning fungerar”. 
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Not: Besvarats genom skalan 1-5, där 1=instämmer inte alls, 5=instämmer helt. 
 
 
 

Diskussion 
 

Det övergripande syftet med undersökningen var att studera om det existerar skillnader i hur 
individer förhåller sig till mental träning beroende på deras idrottsliga erfarenheter och 
bakgrund. Analysen gällande hypotes 1 visade att elitsatsande idrottare har en mer positiv 
attityd till mental träning än vad motionärer och icke-idrottare har. Hypotes 1 stämmer. Här 
kan resultatet tolkas som att beroende på vilken nivå individen ligger på gällande målsättning 
med sin träning, kommer individer olika mycket i kontakt med mental träning. Mental träning 
börjar bli mer regel än undantag i en elitidrottares vardag. Den är i det närmaste en 
förutsättning för att nå den absoluta framgången (Hassmén et al., 2003) och ter sig därför inte 
som något främmande eller obegripligt för elitsatsande individer. Detta resultat motsäger 
Andersons et al. (2004) studie att den idrottsliga nivån inte ska påverka attityden till mental 
träning. Dock refererar nyss nämnda forskare till tidigare studier av den amerikanska 
fotbollsligan på division 1 nivå (Martin & Boone, 1996) där resultatet visar på ökad positiv 
attityd till mental träning ju högre idrottslig satsning och framgång. När det gäller positiv 
attityd i samband med idrottslig framgång är det troligtvis resultatet av att hög idrottslig 
framgång sällan går att nå i dagens idrottsklimat. Det utvecklas ständigt bättre tekniker för att 
hålla hjärnan i styr under pressade tävlingssituationer (Weinberg & Gould, 2007).  

Analysen av hypotes 2 gav svaret att svenska kvinnor varken har mer eller mindre positiv 
inställning till mental träning än vad svenska män har och därmed stämmer inte den 
hypotesen. Detta svar motstrider tidigare forskning (Martin et al., 2001) som visat att kvinnor 
är mer öppna för mental träning (och till att söka professionell hjälp vid psykologiska problem 
överhuvudtaget) jämfört med vad män är. Kanske kommer nationalitet in här som en 
avgörande, utanförstående, variabel? Ingen svensk vetenskaplig studie har genomförts på 
området vilket gör det svårt att avgöra om svenskar generellt är mer likasinnat inställda till 
mental träning oberoende av kön.  
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Efter analys av hypotes 3 visade inkommande data att det finns skillnad i kännedom på 
området mental träning beroende på vilken träningsform man utövar. I studien framkom att de 
som tränar ensamma var mer bekanta med mental träning än de som ägnade sig åt lagsport. 
Hypotes 3 stämmer. Det går endast att spekulera i vad detta kan bero på. Inom lagsport blir 
kanske effekten på den enskilda individens prestation inte lika tydlig och avgörande för lagets 
totala framgångar som för ensam-idrottaren. I ett lag/team kompletterar medlemmarna 
varandra och kompenserar för varandras brister och talanger och skapar därigenom en 
fungerande helhet. Vid tillfälliga svagheter i gruppen kan de andra lagmedlemmarna väga upp 
för den felande länken och på så sätt upprätthålla en fungerande helhet (Bolman & Deal, 
2003). Dock har nog alla som någon gång sett exempelvis en landskamp i hockey kunnat 
konstatera att brister i motivation, sammanhållning och självförtroende hos laget inte 
resulterar i några segrar trots att de individuella färdigheterna på pappret är av världsklass. För 
den ensamme idrottsutövaren blir resultatet omedelbart om den mentala biten inte stämmer 
vid en pressad situation (Hassmén et al., 2003). 

Undersökningen genererade vid analys av hypotes 4 att förväntningen på förbättrade 
resultat vid användande av mental träning var högre hos elitsatsande idrottare än hos 
motionärer. Hypotes 4 stämmer ej. Post hoc-testet som utfördes visade att skillnaderna inte 
berörde icke-idrottarna. Dock visade vidare analys där motionärernas information tagits bort 
att det fanns signifikant skillnad mellan elitsatsande idrottare och icke-idrottare. Detta resultat 
kan bero på att antalet motionärer som besvarat enkäten var mycket större till antalet och 
därmed tar mycket större plats i analyserna. Liknande studier (Martin et al., 2001) har visat på 
likheter mellan idrottares och icke-idrottares förväntningar på mental träning. Detta arbetes 
undersökning visade alltså på motstridiga resultat jämfört med tidigare studier. När det 
kommer till coachers och idrottares förväntningar på mental träning visar dock annan 
forskning (Sullivan & Hodge, 1991) att förväntningarna på mental träning är höga. Här 
likställs coacherna med elitidrottarna då de är väldigt aktiva och väl insatta i arbetet med dem 
som fysiskt utövar elitidrott. Ytterligare analyser visade inga könsskillnader.  

Analysen av hypotes 5 gav att elitsatsande idrottare tror mer på mental träning än vad icke-
idrottare gör. Hypotes 5 stämmer. Utifrån detta resultat kan det dras paralleller till hypotes 1. 
Idrottare på elitnivå kommer nästan undantagslöst i kontakt med mental träning någon gång 
under sin karriär. Anderson et al. (2004) har i sin forskning fått fram att erfarenhet av mental 
träning ger en mer positiv syn på mental träning. Det har visat sig att idrottare som har provat 
på mental träning ställer sig mer positiva till mental träning och det är ett ytterst fåtal som 
anser att det de har sett/provat av den mentala träningen inte har fungerat som de förväntat sig 
och därför finns inte tilltron på mental träning där. Denna inställning hos de idrottare som 
besitter erfarenhet av mental träning har dock ingen grund i på vilken nivå de varit aktiva i sitt 
idrottande. Vidare analyser visade att det finns signifikant skillnad mellan hur kvinnliga icke-
idrottare och elitsatsande idrottskvinnor anser att mental träning fungerar. Förklaringen till 
detta resultat kan vara att icke-idrottande kvinnor inte har provat på mental träning och därför 
inte kan relatera till den och föreställa sig att mental träning kan hjälpa dem att prestera bättre. 
De elitsatsande kvinnliga idrottarna har, i kontrast till de icke-idrottande kvinnorna, ofta 
kommit i kontakt med mental träning. De har genom erfarenhet och upplevelser sett den 
effekt mental träning kan ha på prestation. Det finns däremot ingen skillnad mellan hur 
manliga icke-idrottare och elitsatsande manliga idrottare förhåller sig till om mental träning 
fungerar. Detta resultat kan bero på att enkätens manliga deltagare på elitnivå inte har hunnit 
få de erfarenheter av mental träning som de kan förväntas få under sin fortsatta idrottskarriär 
(Hassmén et al., 2003). Att studien vände sig till ett idrottsgymnasium för att förvissa sig om 
att få in tillräckligt många elitsatsande idrottare kan här ha påverkat resultatet.  

De hypoteser som besvarats i detta arbete är kanske inga revolutionerande nya rön. Dock 
är det ny information om man ser till att det är svenskars attityder till mental träning som 
undersöks då det inte står att finna något vetenskapligt grundat material på området. Det som 
eftersträvades var en ökad dokumentation av hur idrottare/ icke-idrottare i Sverige ställer sig 
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till begreppet mental träning. Liknande studier har bedrivits i bland annat Nya Zeeland 
(Sullivan & Hodge, 1991), USA (Martin & Boone, 1996), Storbritannien och Tyskland 
(Martin et al., 2004) men i Sverige har denna typ av undersökning inte genomförts. En 
intressant tes i arbetet som skiljer sig från andra studier är funderingen kring om träningsform 
påverkar attityderna till mental träning. Mängden material växer sakta men hittills har ingen 
jämförelse gjorts mellan dessa två variabler.  

En ökad kunskap om hur elitsatsande idrottare, motionärer och icke-idrottare tänker kring 
mental träning kan skapa bättre förutsättningar för utvecklingen av den mentala träningen. 
Dessutom skulle jämförelser av attityder kring mental träning mellan olika länder och 
kulturer, öka förståelsen för vad den mentala träningen resulterar i och betyder för dem som 
praktiserar den (Martin et al., 2002). Studien som här har utförts kan ses som en liten del i det 
vidare insamlandet av data kring attityder om mental träning.  

Ett par brister fanns i enkätens utformning. Det blev svårt för deltagare som svarat ”aldrig” 
på frågan: ”Hur ofta har du använt dig av mental träning?” (svarsalternativ: aldrig, sällan, 
ibland, ofta) att besvara efterföljande fråga. Den efterföljande frågan gällde ”I vilket 
sammanhang har du använt dig av mental träning?” (svarsalternativ: i min träning, i min 
personliga utveckling (icke-idrottsliga sammanhang), i mitt arbete/ mina studier, i relation till 
andra människor, annat, Om annat: när?). Dock hade merparten av dessa deltagare skrivit till 
”aldrig använt” på raden där det frågades ”om annat; när?” vilket gjorde att de enkäterna ändå 
kunde användas i analysen.  

Utöver detta hade ett kombinerat alternativ varit att föredra i en fråga. Frågan sökte svaret 
på vilken träningsform enkätdeltagaren utövade. Svarsalternativen var ”Tränar ensam”, 
”Gruppträning”, ”Lagsport” och ”Tränar inte”. Flertalet individer hade svarat flera alternativ 
vilket skapade merarbete vid analysen som hade kunnat undvikas om ett kombinerat 
svarsalternativ funnits med redan i enkäten. 

Enkäten har ändå kunnat ge valida resultat som besvarat de hypoteser som ställts upp. 
Begreppen upplevs som väldefinierade i arbetet. Undersökningen torde kunna ge liknande 
resultat vid en repetition av studien, men det finns alltid frågetecken i hur urvalet kan påverka 
resultatet. Här användes studenter vid en svensk högskola och även elever vid ett svenskt 
idrottsgymnasium för att få ihop tillräckligt många elitsatsande idrottare. Det kan finnas 
skillnader i förhållandet mellan idrottsbakgrund och val av högskolekurser. Den enda 
föresatsen som existerade vid urvalet av klasser var att det skulle vara liknande antal kvinnor 
som män. Tack vare ett fantastiskt engagemang hos studenterna och en vilja att besvara 
enkäten kom merparten av de utdelade enkäterna in besvarade. Det har under arbetets gång 
funnits delade meningar huruvida det är möjligt att generalisera studiens resultat till att gälla 
hela den svenska befolkningens attityder kring mental träning. Ovanstående resonemang kring 
om urvalet kan påverka resultatet motsäger generaliserbarhet men samtidigt upplevs 
studenterna som deltog, med sitt breda ålderspann, vara ett bra genomsnitt av den totala 
befolkningen. Eftersom studien har med elitsatsande idrottare ansågs alltför unga och äldre 
människor som stående utanför lämplig undersökningsålder.  

För att kontrollera studiens reliabilitet gjordes ett cronbachs alfa på den sammansatt 
variabeln ’positiva attityder’ bestående av åtta påståenden ur enkäten. Alfavärdet som 
räknades fram på indexet var tillfredsställande och påvisar reliabilitet. Hypotes 1 och 2 
omfattades av detta index medan resterande hypoteser analyserades med variabler som var 
single items. Där med kunde inget alfavärde räknas fram på de enskilda variablerna. 

Vad gäller vidare forskning eftersöks en fortgående kartläggning av hur utövare av olika 
träningsformer (som lagsport, individuellt idrottande, partävlande etc) ställer sig till mental 
träning, både i Sverige och i andra länder för att öka förståelsen för den mentala träningens 
innebörd för de aktiva (Martin et al., 2002). Men under resans gång har det också väckts ett 
intresse och nya frågor kring hur den icke-idrottande individen ställer sig till mental träning. 
Mental träning omfattar inte bara idrottsvärlden utan blommar ut i det vanliga livet (Grant, 
2003) på ett alltmer påfallande sätt. Begreppet borde sprida sig allt snabbare bland individer i 
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alla åldrar och livsskeden och vara mindre okänt allteftersom tiden går. Detta tack vare TV, 
Internet och tidningar som översköljer människor i snart hela världen med information. Här 
finns dock ingen vetenskapligt dokumenterad forskning gjord på hur den genomsnittliga 
människan ställer sig till mental träning.  
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