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Sammanfattning
Syfte och frågeställningar: Syftet i den här studien har varit att undersöka hur fysiologiska
och upplevelsebaserade variabler skiljer sig vid känd, okänd och oväntad arbetstid samt i
förhållande till mentala färdigheter. För att uppnå syftet undersöktes följande frågor. Hur
påverkas fysiologiska och upplevelsebaserade variabler vid känd, okänd och oväntad
arbetstid? Vilket samband finns det mellan mentala färdigheter och de fysiologiska respektive
upplevelsebaserade variablerna?
Metod: Avsikten är att upprepa tidigare studier men med nya parametrar. Testpersonerna var
uthållighetstränade (57,1 ml/kg/min ±3,7SD) män med en medelålder på 37 år (±3,8SD). Vid
tre olika testtillfällen utförde testpersonerna (n=7) tre olika test. Vid alla testtillfällen sprang
testpersonerna på löpband i 20 minuter med en hastighet som motsvarade 80 % av maximalt
syreupptag. Vid test A fick testpersonerna veta att de skulle springa i 20 minuter. Vid test B
fick testpersonerna veta att de skulle springa i 10 minuter, men i den tionde minuten fick
testpersonerna veta att de skulle springa ytterligare10 minuter. Vid test C fick testpersonerna
ingen information om hur lång tid de skulle springa, men i den tjugonde minuten fick
testpersonerna veta att testet avslutades efter totalt 20 minuter.
Resultat: Inga signifikanta skillnader i de fysiologiska variablerna mellan test A, B och C har
kunnat fastställdes. Det finns dock en tendens att syreupptaget var lägre i test B än test A och
C (p<0,10). Testresultaten visar att syreupptaget sjönk mellan minut 19 och 20 i test C. De
upplevelsebaserade variablerna visade inte heller på signifikanta skillnader mellan olika
tester, men uppskattad ansträngning verkade vara lägre i intervallet minut 14-19 i test B
jämfört med test A och C, samt att syreupptaget också här sjönk för test C mellan minut 19
och 20. Sambanden mellan de fysiologiska samt upplevelsebaserade variablerna och de
mentala färdigheterna resulterade i ett signifikant lägre syreupptag (p<0,05) i test B i
förhållande till test C. Vid hög self-efficacy och högt mental toughness poäng, samt ett mer
stabilt känslomässigt förlopp vid hög poäng på cognitive reappraisal. Testpersonernas
användning av self-talk verkade vara test specifik då mängden positivt self-talk ökade från test
A till B till C oavsett viken ordning testerna utfördes.
Slutsats: Studien visar motstridiga resultat jämfört med tidigare refererade studier. Det finns
ett samband mellan de fysiologiska och upplevelsebaserade variablerna, typ av test och
mentala färdigheter. Sambandet är dock otydligt och bör undersökas noggrannare.
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Förkortningar – ordlista
TP

Test Person

RPE

Ratings of Percived Exertion, skala för skattning av ansträngning
vid fysiskt arbete.

HF

Hjärt Frekvens

OBLA

Onset of Blood Lactate Accumulation. Fysisk belastningspunkt där
produktionen av mjölksyra i muskeln överstiger kroppens förmåga
att transportera bort mjölksyran.

Affekt

Känsla frambringad av ansträngningen, om ansträngningen känns
bra eller dålig.

Association

Mängd tankar riktad inåt mot den egna kroppen och symptom
frambringad därutav.

Dissociation

Mängd tankar riktad utåt bort från den egna kroppen och symptom
därutav.

Self-talk

Inre motivationsprat.

Mental Toughness

Begrepp som beskriver olika människors förmåga att hantera
psykologisk press. Begreppet har fyra undergrupper; control
(känsla av kontroll över sitt arbete och sin omgivning),
commitment (egenskap att fullfölja uppgifter trots problem och
hinder på vägen mot målet), challenge (egenskap att se utmaningar
som möjligheter) och confidence (tron på egen förmåga).

MTQ48

Frågeformulär för att uppskatta Mental Toughness.

Self-Efficacy

Situationsspecifikt självförtroende.

CSAI-2

Frågeformulär för att beskriva situationsspecifikt självförtroende,
kognitiv oro och somatisk oro.

ER

Emotional Regulation, en persons förmåga att reglera, hantera och
uttrycka sina känslor. Begreppet har två undergrupper; cognitive
reappraisal (en strategi som reglerar emotioner kognitivt) och
expressive suppression (en strategi som reglerar emotioner på
beteendemässigt nivå).

ERQ

Emotional Regulation Questionare, frågeformulär som värderar
ER inklusive cognitive reappraisal och expressive suppression.
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1 Inledning
1.1 Introduktion
Vinnarskalle är ett uttryck som är vanligt bland sportjournalister i ett försök att beskriva en
idrottares inre vilja att vinna. Den inre viljan påstås vara starkare hos vissa och brukar allmänt
beskrivas vara den avgörande faktorn för att vinna. Begreppet är populärt och ger ca 478 000
träffar vid en sökning på Google. Få av de inledande artiklarna ger någon som helst förklaring
till uttrycket förutom några undantag, till exempel:

Det är alltså meningslöst med allt tjat om att vinna, och talet om att vissa har
vinnarinstinkt och andra inte. Ingen kan ändå säga hur man gör för att vinna man styr inte över Oscarsjuryn, motståndarlaget, domaren, marknaden…det
enda man kan bestämma över är det egna beteendet. Det lönar sig alltså mer att
anstränga sig att göra saker rätt, de handlingarna kan man alltid styra över.
Det som vi i dagligt tal kallar kämparskalle. (Ehrenkrona, 2009)

Ehrenkrona förklarar inte vad en vinnarskalle har för attribut men hon beskriver betydelsen av
hängivenhet samt använder uttrycket kämparskalle. Ehrenkrona har ingen vetenskaplig
förankring i sin text men utan att själv ha kännedom om begreppen beskriver hon en vinnare
på ett sätt som skulle kunna få en förklaring inom begreppet mental toughness.

Den här studien avser att undersöka hur ett antal idrottare hanterade olika scenarier i en
testsituation av uthållighetskaraktär. För att få en bild av testpersonernas (TP) mentala
förmågor kontrollerades mental toughness, self-efficacy och emotion regulation. De mentala
färdigheterna jämfördes mot fysiologiska och upplevelsebaserade variabler.

1.2 Bakgrund
I en studie som Rejeski och Ribisl (1980) genomförde fick de resultatet att förändringen av
RPE under enskilt test var olika beroende på vilken information TP fick om testets utförande.
Baden et. al (2005) upprepade studien som Rejeski och Ribisl (1980) genomförde men
utökade med att undersöka affekt och association och kopplade förändringar av de värdena till
förändringar i RPE. Den här studien avser att undersöka tidigare studiers intressanta resultat
men även försöka koppla ihop resultaten med mentala färdigheter.
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Vid genomförandet av testerna hölls den fysiska belastningen konstant i form av arbetstid och
löphastighet. Informationen som testpersonerna fick angående genomförandet varierade
däremot. Denna form av upplägg gjorde det möjligt att se om olika psykologiska
förutsättningar gav olika fysiologiska resultat. Studien är ett försök att upprepa en studie gjord
av Baden, McLean, Tucker, Noakes och St Clair Gibson (2005), vilken i sin tur var en variant
av en tidigare undersökning som gjordes av Rejeski och Ribisl (1980). Båda studierna
undersökte fysiologiska variabler, dock olika, samt upplevd ansträngning. Baden et al. (2005)
undersökte dessutom affekt och associationsförmåga.

I samband med tester kommer TP få uppskatta sin nivå för ett antal upplevelsebaserade
variabler:
1. Borg´s Ratings of Percived Exertion (RPE) är en subjektiv numerisk skala mellan 6
och 20, se bilaga 2. Testpersonerna har uppskattat sin ansträngning, hur ansträngande,
ett specifikt tillfälle var. (Borg 1982)
2. Affekt, eller hur en idrottare upplever ansträngningen. Affekt mäts på en feeling-scale
(FS), vilket närmast kan översättas till känsloskala. (Hardy & Rejiski 1989 s.305)
Skalan har utvecklats för att uttrycka känslorna skönt och ej skönt (Frijda 1988 se
Hardy & Reijski 1989 s.305). Feeling-scale vidimerades och förklarades med att den
tydligaste delen av emotionellt uttryck är bra eller dålig känsla (Weiner, Russel &
Lerman 1979, se Hardy & Reijski 1989 s.305). Se bilaga 3.
3. Association eller associativa tankar. Testpersonerna har värderat hur mycket av deras
tankar som är associativa, det vill säga riktade in mot kroppen och dess signaler, se
bilaga 4. (Hassmen , Hassmen & Plate 2003 s.145f)
4. Dissociation eller dissociativa tankar. Testpersonerna har värderat hur mycket av
tankarna som är riktat utifrån kroppen externt, se bilaga 4. (Hassmen, Hassmen &
Plate 2003 s.145f)

Den här studien ska dessutom försöka visa på sambandet hur de fysiologiska och
upplevelsebaserade variablerna är kopplade till mentala färdigheter. Studien avser beskriva
mentala färdigheter genom mental toughness (Clough, Earle & Sewell 2002), self-efficacy
Martens, Vealey och Burton (1990)., emotional regulation (Gross & John 2003).
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Kontinuerligt mäts fysiska variabler samt TP får uppskatta sin upplevda affekt, association,
dissociation mängden self-talk samt upplevda ansträngning enligt Borgs RPE skala.

I arbetet undersöks tre mentala färdigheter, den första är mental toughness som numera är ett
välkänt begrepp. Jones, Hanton och Connaughton är bland de främsta forskare av mental
toughness och i en studie gjord 2002 (sedan uppföljd i 2007) definieras mental toughness
som:

Mental toughness is having the natural or developed psychological edge that
enables you to:


Generally, cope better than your opponents with the many demands
(competition, training,lifestyle) that sport places on a performer.



Specifically, be more consistent and better than your opponents in
remaining determined,focused, confident, and in control under pressure.

(Jones, Hanton & Connaughton 2002, s.209)

Mental toughness handlar om förmåga att fokusera på ställd uppgift samt att hantera en
pressad situation. Det handlar även om beslutsamhet till att fortsätta, komma tillbaka vid
motgång, mental motståndskraft och att kunna hantera motgång (Weinberg & Gould 2007, s.
251).

För att värdera testpersonernas mental toughness användes frågeformuläret MTQ48 (Clough,
Earle & Sewell 2002). Frågeformuläret består av 48 påståenden som ska besvaras på en skala
från 1 till 5 där 1 är strongly disagree och 5 strongly agree. Poängen räknas ihop enligt en
mall där högre poäng visar på högre grad av mental toughness. Poängen från MTQ48 kan
redovisas i fyra undergrupper, control, challenge, commitment och confidence.
Den andra psykologiska färdigheten som undersöktes är self-efficacy vilket beskrivs
som situationsspecifikt självförtroende (Weinberg & Gould 2007, s. 331). För att mäta selfefficacy används CSAI-2 Martens, Vealey och Burton (1990). Endast delen som behandlar
situationsspecifikt självförtroende har använts.
Den tredje mätbara psykologiska färdigheten vi undersöker är emotional regulation
(ER), reglering och hantering av känslor samt hur idrottaren uttrycker känslorna (Gross &
John 2003). Det finns olika emotion regulation strategies, de två som används i arbetet är
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cognitive reapprasial och expressive suppression. Strategierna är förknippade med testet
Emotional Regulation Questionare (ERQ) vilket även användes för att mäta den förmågan
(ibid.). Cognitive reapprasial är en strategi som på kognitiv nivå behandlar en
emotionsframkallande situation på ett sätt som ändrar det emotionella avtrycket i
tanken/hjärnan (Lazarus & Alfert, 1964 se Gross & John, 2003 s. 349). Expressive
suppression är en moduleringsrespons som hämmar det emotionella uttryckandet (Gross,
1998 se Gross & John, 2003 s. 349). Den stora skillnaden mellan de två reglerings
strategierna är att cognitive reappraisal reglerar emotioner på kognitiv nivå medan expressive
suppression reglerar på beteendemässigt nivå (Gross & John, 2003 s. 349).

Self-Talk, enligt Weinberg och Gould (s.381) kan self-talk kategoriseras som antingen:


Mänskliga, positivt eller negativt; inåtriktat eller utåtriktat.



Strukturskillnader, enkelord som andas eller koncentration ställt mot fraser
som komigen eller parkera det ställt mot hela meningar som bry dig inte om
misstag.



Person, samtalet förs i första eller andra person, jag – mig – du.



Uppgiftsorienterat, uppgiftsspecifika samtal – tackla lågt eller generella
samtal som åk snabbare dit.

Self-talk värderades inte som de andra mentala färdigheterna utan värderades samtidigt med
de upplevelsebaserade variablerna.

1.3 Forskningsläge
Rejeski och Ribisl genomförde den första studien 1980. Där undersöktes skillnader i
fysiologiska variabler samt upplevd ansträngning (Borgs RPE skala) vid två olika tillfällen
där testpersonerna sprang på löpband i 20 minuter på 85 % av maximal ventilation.
Skillnaden vid de två försöken var informationen testpersonerna fick angående längden på
testförsöket. Vid första testet fick de veta att de skulle springa i 20 minuter och vid andra
testet att de skulle springa i 30 minuter där försöket avbröts efter 20 minuter. Den fysiska
belastningen var alltså den samma för båda testen. De fysiologiska variablerna som mättes var
hjärtfrekvens, andningsfrekvens samt ventilatorisk minutvolym. Studien visade högre RPE
vid 20 minuters test i förhållandet till 30 minuters test efter tio minuters genomförd test. Det
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uppmättes inga signifikanta skillnader i de fysiologiska variablerna mellan försöken (Rejeski
& Ribisl 1980).
En uppföljning av studien genomfördes 2005 av Baden, McLean, Tucker, Noakes och
St Clair Gibson, som utvecklade Rejeski och Ribisl:s studie från 1980. I den utvecklade
formen genomförde Baden et al. (2005) tre randomiserade tester istället för två ej
randomiserade tester. Första testtillfälle var 20 minuters löpning där testdeltagarna
informerades om hur länge försöket skull pågå. Andra testtillfället var 20 minuters löpning
men testpersonerna informerades om att de skulle springa i 10 minuter. I den tionde minuten
fick de reda på att de skulle springa 10 minuter till totalt 20 minuter. Vid tredje testtillfället
fick de inte veta hur lång tid de skulle springa. Testet stoppades dock efter 20 minuter.
Förändringarna jämfört med vad Rejeski och Ribisl (1980) mätte så undersökte Baden et
al.(2005) även stegfrekvens, affektvärde, associationsvärde och syreupptagningsförmåga.
Baden et al. (2005) undersökte inte andningsfrekvens och ventilatorisk minutvolym vilket
Rejeski och Ribisl (1980) gjorde. Slutsatserna de kom fram till var att RPE signifikant ökade
samtidig som affekt värdet sjönk mellan tionde och elfte minuten i det andra testtillfället i
förhållandet till det första testtillfället. Höjningen av RPE i kombination med sänkt affekt
leder till att TP ansåg den nya situationen där testförutsättningarna förändrades inte var
positiva. De upplevde det jobbigare jämfört med första testen. Vid det tredje tillfället var
syreupptaget signifikant lägre i från tionde till nittonde minuten i jämfört med det första
testtillfället. Det sänkta syreupptaget bör tolkas som att TP förbättrade löpekonomin för att
sänka syreupptaget, vilket ledde till en möjlighet att klara en längre arbetstid (Baden et al.
2005, s.744f).
De två studierna som beskrivits ligger till grund för aktuell undersökning. Rejeski &
Ribisl (1989) visar på skillnader i RPE vilket även Baden et al. (2005) visar. Det som är
intressant är de utökade resultaten som Baden et al. (2005) gör. De ser förändringar i
syreupptaget mellan testerna och kopplar det till förändringar i affekt och RPE. Stämmer de
resultaten vore det intressant att koppla ihop testresultat med testpersoners mentala
färdigheter.

Jones, Hanton och Connaughton (2002) utförde en studie där syftet var att utarbeta en
definition av mental toughness. Metoden de använde var att intervjua fokusgrupper som
bestod av 10 internationella idrottsutövare. Utifrån intervjuerna utarbetades en definition av
Mental Toughness. Jones, Hanton och Connaughton (2007) gjorde en uppföljning av studien
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för att verifiera definitionen från 2002. De ville identifiera de viktigaste mentala attributen
samt utveckla ett system som beskriver Mental Toughness. Studien 2007 utfördes i tre steg:
fokusgrupper, individuella intervjuer samt ranking av tidigare utfärdad definition samt
bekräfta eller förkasta systemet som presenterades i studien från 2002. De ville även ranka
varje attribut i systemet. Resultatet av 2007 års studie visade att definitionen från 2002 var
korrekt (Jones, Hanton & Connaughton 2007, s. 247).
En annan beskrivning av begreppet mental toughness presenteras av Clough, Earle och
Sewell (2002). De utgick från begreppet hardiness och dess undergrupper control,
commitment och challenge (Kobasa 1979, se Clough, Earle & Sewell 2002, s.36). Utifrån
praktiska erfarenheter från det idrottsliga fältet och intervjuer adderades komponenten
confidence till hardiness och begreppet mental toughness definierades med fyra undergrupper
control, commitment, challenge och confidence (Clough, Earle & Sewell 2002, s.38). Nästa
steg som togs var att utveckla ett frågeformulär för att ha möjligheten att värdera idrottares
mental toughness. Formuläret MTQ48 konstruerades och validerades med ett stort antal
idrottare (Clough, Earle & Sewell 2002, s.39).
Crust och Azadi (2010) värderar hur mental toughness och TOPS, (Test Of Perfomance
Strategi), med undergrupper korrelerar med varandra. Undersökningen visade att av TOPS 16
undergrupper fanns den bästa positiva korrelationen med self-talk, emotional control och
relaxation och mental toughness (Crust & Azadi 2010, s.48). Överlag fanns den bästa
korrelationen, om än en negativ, mellan mental toughness och negative thinking (ibid.). Det
senare visar med tydlighet på att mental toughness är ett begrepp som beskriver en positiv
psykologisk konstruktion (ibid). Undersökningen som Crust och Azadi (2010, s.47)
genomförde visade även att undergruppen inom mental toughness, commitment korrelerade
starkt och positivt till delar av TOPS. Idrottare som tävlade på nationella mästerskap visade
sig ha högre poäng inom undergruppen commitment jämfört med idrottare som tävlade på
lägre nivåer (ibid.)
Anledningen till att använda begreppet mental toughness i undersökningarna till denna
studie är att det är ett tydligt och enkelt frågeformulär för att värdera testpersonernas mentala
färdighet att hantera situationer utöver det vanliga.

Gross och John (2003) har utvecklad ett mentalt test, ERQ, som används för att bestämma en
persons emotionella reglerings tendenser. De två strategier av emotion regulation de mäter i
testet är cognitive reappraisal och expressive suppression. Gross och John presenterar fem
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studier i samma artikel, där studie 1 och 2 är utveckling och validitets undersökningar av ERQ
och studie 3-5 visar konsekvenserna av de två strategierna. Konsekvenserna av studie 3-5 blev
bland annat att personerna tillhörande gruppen cognitive reappraisal upplever och utstrålar
mer positiva emotioner och mindre negativa emotioner. Personerna tillhörande gruppen
expressive suppression upplever och utstrålar mindre positiva emotioner och fler negativa
emotioner. Studierna visar också på att gruppen cognitive reappraisal fungerar bättre i sociala
sammanhang än gruppen expressive suppression. De visar även att gruppen cognitive
reappraisal relaterar positivt med välmående där gruppen expressive suppression relaterar
negativt med välmående. (Gross & John 2003)

Self-talk är en mental färdighet som också undersöks i studien. Enligt Weinberg och Gould
(2007, s.380) definieras self-talk i grupperna positivt (motiverande), instruerande och
negativt. I en undersökning hur de olika delarna av self-talk används visade det sig att vid
fysiska prestationer, som involverade styrka eller uthållighet, hade både instruerande och
motiverande self-talk bra effekt (Theodorakis, Weinberg, Natsis, Douma &Kazakas 2000).
Anledningen till att mäta och värdera self-talk är att undersöka hur testpersonerna hanterar en
belastande situation.

Hardy och Rejeski har utvecklat en feeling scale (FS) (1989) som under arbete mäter affekt
och känsla. I studien visar Hardy och Rejeski på ett lågt till moderat samband mellan RPE och
FS (p= -0,56). Sambandet ökade vart efter arbetsintensiteten ökade. Skillnaden i RPE och
affekt förklarades med att några var mera vana vid hög fysisk ansträngning och fram för allt
att några uppskattade fysisk ansträngning mera än andra vilket gjorde att de skattade högre på
FS. Hardy och Rejeski beskriver även att det finns en könsskillnad. Kvinnor tenderar till att
skatta lägre på FS när ansträngningen ökar. (Hardy & Rejeski, 1989, s.210) Studien som
Hardy och Rejeski genomförde omfattade tre delstudier. De tre delstudierna sammantaget har
validitet för att FS på ett korrekt sätt visar på testpersonens upplevda känsla när den mäts
under testgenomförandet. Baden et al. (2005) använder sig av FS och kan se ett samband
mellan FS och RPE. Att undersöka eventuella samband mellan FS och mental toughness kan
ge en tydligare bild av sambanden i studien som Baden et al. (2005) utförde. I aktuell studie
används feeling-scale.
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Personers self-efficacy kan påverka deras fysiska prestation Bandura (1997, s.58) vilket är
relevant i studien. Kan personer med bra self-efficacy hantera aktuella testsituationer bättre än
andra. För att mäta situationsspecifikt självförtroende har frågeformuläret CSAI-2 använts
vilket utvecklades och validerades av Martens, Vealey och Burton (1990, s. 142ff.).

Salmon, Hanneman och Harwood (2010) har i en review artikel sammanfattat forskning kring
begreppen association och dissociation. De konstaterar att även om association och
dissociation länge har varit den ledande teknik till att undersöka idrottares tankeflöde, har det
aldrig utvecklats en validerad metod för hur det ska användas. Det har testats olika metoder
båda efter och under själva genomförandet, men ingen metod har slagit igenom. Salmon,
Hanneman och Harwood (2010) konstaterar därför att de strategier som förut tillämpades
gällande associativa respektive dissociativa tankar bör förändras och uppgraderas till ett mer
modernt synsätt utifrån ett mindfullnesskoncept. Mindfullness beskrivs som medvetenhet om
inre kognitiva och somatiska tillstånd (Salmon, Hanneman & Harwood 2010, s. 149, se
Brown & Ryan, 2003). Baden et. al (2005 s. 743) använde en procentuellt baserad skala som
utnyttjades under pågående test. Aktuell studie undersöker association via samma metod som
Baden et. al (2005) använde men med den skillnaden att det parallellt undersöks dissociation
via samma typ av skala. Den främsta tanken bakom en extra dissociativ skala är att undersöka
om den typen som Baden et. al (2005) använde är ändamålsenlig, eller om framtidiga studier
ska använda ett koncept baserad på mindfullness som Salmon, Hanneman och Harwood
(2010) rekommenderar.

1.4 Hypotes
Genom att hålla den fysiologiska belastningen konstant är det möjligt att se hur de andra
värdena ändras inom varje test men även mellan testerna. Det ger även en möjlighet att
studera hur personer med olika mentala färdigheter påverkas i en testsituation.

Två hypotestabeller har utformats, tabell 1 och tabell 2. Hypoteserna är ett försök att förutsäga
testresultaten och sambanden mellan enskilda testresultat.
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**Hypoteser ställd från pilotstudie

Tabell 1. Hypoteser, olika tester mot fysiologiska och upplevelsebaserade variabler. *Hypoteser ställd från Baden et. al. (2005, s. 742ff).
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Tabell 2. Mentala test, upplevelsevariabler och fysiska variabler mot varandra.

Vår hypotes är att idrottare med höga värden på MTQ48, CSAI-2, ERQ-CR påverkades
mindre av de olika testförutsättningarna. De fysiska variablerna samt upplevelsebaserade
variablerna ska därmed påverkas mindre mellan olika test för dessa individer.

1.5 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur fysiologiska och upplevelsebaserade variabler skiljer
sig vid känd, okänd och oväntad arbetstid samt i förhållande till mentala färdigheter.

Frågeställningar
1. Hur påverkas de fysiologiska variablerna, laktat, syreupptagning, hjärtfrekvens vid
känd, okänd och oväntad arbetstid?
2. Hur förändras de upplevelsebaserade variablerna RPE, affekt, association och
dissociation vid känd, okänd och oväntad arbetstid?
3. Vilket samband finns det mellan de mentala färdigheterna mental toughness, self –
efficacy, emotion regulation, self-talk och de fysiologiska respektive
upplevelsebaserade variablerna?

2 Metod
Artiklar och litteratur är valda utifrån studierna som Baden et al.(2005) samt Rejeski och
Riblisi (1980) genomförde. De artiklarna har använts för att få en fördjupad förståelse för
undersökningarna. Artiklar och litteratur har även valts ut för att definiera begreppen som
undersöks, det vill säga RPE, affekt, association, dissociation, self-talk, mental toughness,
self-efficacy och emotional regulation. Databaser som använts är PubMed, Sport Discus och
Proquest (se bilaga 1).

Sju testpersoner (TP) har genomfört fyra olika testomgångar. Varje testomgång har haft ett
enskilt specifikt syfte. Omgång 1 syftade till att mäta TP:s laktattröskel,
syreupptagningsförmåga och var även ett tillfälle för TP att bekanta sig med de olika skalorna
bestående av: Borgs RPE skala, affekt, association, dissociation och self-talk se bilaga 2 – 5.
Skalorna användes för att TP skulle värdera sin upplevelse av ett test. Innan test 1 fick även
TP besvara ett antal frågeformulär, MTQ48, CSAI-2 samt ERQ. Testomgång 2, 3, 4 (benämns
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test A, B, C) utfördes av TP under olika förutsättningar men samma fysiologiska och
upplevelsebaserade variabler (bilaga 6) protokollfördes vid samma tidpunkter.


Vid test A informerades TP om att försöket skulle pågå i 20 minuter.



Vid test B informerades TP om att försöket skulle pågå i 10 minuter, efter nio minuter
och 30 sekunder informerades TP om att försökets totala längd var 20 minuter.



Vid test C informerades TP om att försökets längd var okänt, efter 19 minuter och 30
sekunder informerades TP om att försöket skulle avbrytas efter 20 minuter.

Således genomfördes samtliga försök lika länge men informationen som TP fick innan test
varierade. Konstruktionen av studien är vald för att efterlikna studien som Baden et al. (2005)
genomförde förutom att stegfrekvens ej mättes. Studien är också utökad med värdering av
TPs dissociativa tankar, mental toughness, self-efficacy och emotional regulation.

2.1 Metodval
Metodval delas i praktiken upp i två olika inriktningar dels den kvantitativa dels kvalitativa
inriktningen (Hassmén & Hassmén 2008, s. 83). Den kvantitativa inriktningen syftar till de
positivistiska vetenskapsidealen och utgår från mätbara variabler med numeriska relationer
(Hassmén & Hassmén 2008, s. 85). Kvantitativa mätmetoder utgår oftast från deskriptiva eller
förklarande forskningsansatser. De deskriptiva forskningsansatserna utgår från specificerade
beskrivande frågeställningar; de förklarande forskningsansatserna går ett steg längre och
försöker förklara varför och hur teorier och hypoteser hör samman.(Hassmén & Hassmén
2008, s. 32f). Den kvalitativa inriktningen syftar till de hermeneutiska vetenskapsidealen,
kritisk teori eller konstruktivism (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104). Enligt Hassmén och
Hassmén (2008, s. 104) utgår inte det hermeneutiska vetenskapsidealen från enhetlig
vetenskapsteori, den utgår istället från olika vetenskapliga inriktningar.
Baden et. al (2005) utgick från en kvantitativ inriktning med en deskriptiv
forskningsansats. Aktuell studie utgick också från en kvantitativ inriktning, men försökte med
en mer förklarande forskningsansats. Med bakgrund från Baden et al. (2005) teoretiska
ramverk har en hypotes formats. Aktuell studie är kompletterad med att undersöka mentala
färdigheter. De två första frågeställningarna är av deskriptiv karaktär varav den tredje har en
mer förklarande forskningsansats.
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2.2 Urval
Urvalet av TP genomfördes enligt ett bekvämlighetsurval (Hassmén, Hassmén 2008 s.98).
Skribenterna har personligen kontaktat uthållighetsidrottare för att skapa en testgrupp om åtta
personer. På grund av sjukdom blev det bortfall på en TP, endast sju personer fullföljde
studien. Valet av uthållighetsidrottare beror på att studien skulle upprepa den Baden et. al
genomförde 2005. TP var män och hade en medelålder på 37 år (±3,8SD). Medellängden var
184 cm (±4SD) och vägde 83,6 kg (± 4,3SD). De hade en maximal syreupptagningsförmåga
på 57,1 ml/kg/min (±3,7SD), den maximala hjärtfrekvensen var 182 (±8SD). Genom att
enbart välja män från en homogen grupp höjdes validiteten tack vare en minskad spridning av
de fysiologiska variablerna. TP hade sex månader innan test tränat uthållighetsträning i
medeltal 7h/vecka (±1SD). TP var samtliga vana uthållighetsidrottare. De hade under det
senaste året genomfört multisporttävlingar eller långdistanstävlingar på mer än fyra timmar, i
vissa fall flera dygn. Erfarenheten av längre tävlingar har TP erhållit sen fem till åtta år
tillbaka.

2.3 Pilotstudie
Innan undersökningen påbörjades genomfördes en pilotstudie. Först genomfördes två
testomgångar där två TP genomförde var sitt komplett OBLA-maxtest. De fick även fylla i
MTQ48, CSAI-2 och ERQ. De två inledande delarna i pilotstudien genomfördes på cykel.
Anledningen till valet av cykel var att ge skribenterna en bra möjlighet att öva
blodprovstagning samt optimera proceduren med de olika upplevelsebaserade frågorna,
association, dissociation, Self-Talk, affekt och RPE. Även ett enskilt test av max VO2
genomfördes för att ytterligare öva handhavandet av utrustningen för mätning av
syreupptagningsförmågan. Avslutningsvis genomfördes ett komplett test på löpband där TP
genomförde hela proceduren från frågeformulär via lottdragning till genomförande av test
som utföll enligt lott.

2.4 Testprocedur
Alla testerna genomfördes under två veckor. Varje testperson kom till laboratoriet för test fyra
gånger. Testerna var organiserade så att det var minst en vilodag mellan maxtest och de
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följande testomgångarna. Test 1 var ett kombinerat OBLA och maximalt syreupptagningstest.
De följande tre testerna användes för att värdera TP:s prestation vid olika testförutsättningar.
Testpersonen utförde då test A, B eller C. Vilket test som utfördes berodde på vilken lott som
TP drog, så kallad randomisering. Varje lott hade en symbol som symboliserade ett visst test.
När TP genomfört ett specifikt test så var det inte möjligt att välja den lotten vid nästa tillfälle.
Således, första testomgång tre lotter, andra omgången två lotter och tredje omgången en lott.
Den enda informationen, som TP hade innan omgångarna, var att det skulle ske någon form
av uthållighetstest.

2.5 Testgenomförande
Testomgång 1
Vid testdag 1 registrerades TP:s vikt (Detecto, Webb City, Missouri, USA), längd, ålder,
sjukdomsanamnes och träningsbakgrund. TP fyllde även i frågeformulär för registrering av
TP:s nivå på mental toughness (MTQ48), self-efficacy (CSAI-2) och emotion regulation
(ERQ). Efter att TP fyllt i formulären följde en genomgång av hur test 1 skulle genomföras.
Testledaren åskådliggjorde och visade även de fyra olika värderingsskalor som skulle
användas under försöken, Borg RPE (Borg 1982) bilaga 2, affektskalan (Rejeski & Riblis
1989) bilaga 3 och association och dissociationsskalan (Baden et.al 2005, Morgan 1997)
bilaga 4. TP fick även värdera om han hade något self-talk och om det var positivt eller
negativt, bilaga 5. Avslutningsvis genomfördes test 1, ett kombinerat OBLA och maxtest på
motoriserat löpband (Rodby, Vänge, Sverige) för att mäta laktattröskel, maximal VO2
(Oxycon pro, Jaeger GmbH, Hoechberg, Tyskland) samt maximal hjärtfrekvens (HF) (Polar
RS 400, POLAR OY, Kempelää, Finland).
Testet inleddes med ett laktattest (mätinstrument: Biosen C_line, EKF – diagnostik,
Magdeburg, Tyskland) enligt OBLA-konceptet, testpersonerna sprang intervaller som var fyra
minuter långa. Varje nästkommande intervall var 1km/h snabbare än föregående. Efter 3
minuter fick TP värdera affekt, association, dissociation och self-talk. Efter 3 minuter och 45
sekunder klev TP av löpbandet och laktatprov i fingertopp utfördes. Samtidigt som blodprov
administrerades höjdes hastigheten. Testintervallerna upprepades tills TP skattade 16 på
Borgs RPE skala samt RER var över 1. För att inte begränsa prestationsförmågan vid nästa
fysiska test fanns en begränsning på 5 intervaller.
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Efter sista intervallen startade omedelbart testet för att mäta maximal
syreupptagningsförmåga. Under den sista blodprovstagningen hade bandets hastighet höjts
med 1 km/h. Målet var att varje TP skulle springa 2 minuter på den hastigheten och därefter
höja bandets lutning med 1 grad och löpning under 2 minuter på den lutningen. Efter den
stegringen var förhoppningen att samtliga TP var nära sitt max och att löptiden kunde
begränsas till ytterligare 1 + 1 minut med vardera 1 grads höjning. Antagandet visade sig
riktigt, vissa TP var tvungna att tidigarelägga 1 + 1 momentet. För att höja bandet vid rätt
tillfälle krävdes det kontinuerlig kommunikation mellan TP och testledare. Kommunikationen
utfördes med hjälp av JA och NEJ frågor från testledare till TP. TP svarade med tummen upp
för JA och tummen ned för NEJ. Vicka på handen betydde kanske. Om/när TP inte orkade
springa längre gjorde han ett tecken, genom att han pekade upprepade gånger med tummen
nedåt. Testledaren räknade ned de sista 30 sekunderna som avslutade testet. Direkt efter
avslutad maxtest registrerades RPE, HF och de olika värderingsskalorna samt laktat två
minuter efter test. Protokoll för registrering av data och manual för korrekt information till
TP redovisas i bilaga 6.

Beräkning av testfart
Hastigheten på löpbandet för test A, B, C räknades fram genom att 80 % av maximal VO2
interpolerades i ett koordinatsystem där syreupptagning var på y–axeln och löphastighet på
x–axeln. Denna interpolering gav testlöphastighet för varje individ. Exempel på uträkning
finns i bilaga 8.

Test A, B, C
De tre testerna genomfördes under de kommande 11 dagarna efter testomgång 1. Varje
testdag inleddes med att TP vägdes, sjukdomsanamnes registrerades och TP skrev på
hälsodeklaration, bilaga 10. TP informerades därefter om utformningen av dagens test utifrån
vilken lott som TP själv valt. Innan testen promenerade testdeltagarna 2 minuter på löpbandet,
där hastigheten på löpbandet var 6 km/h. Under varje testförsök registrerades HF, VO2, RPE,
blodlaktat, affekt, associationsskalan, dissociationsskalan, self-talk. Hjärtfrekvens
registrerades var femte sekund på pulsmätaren. Syreupptaget registrerades kontinuerligt via
syreanalysatorn. RPE, affekt, associationsskalan, dissociationsskalan, self-talk registrerades
vid minut 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19 och 20. Registreringsintervallen valdes i enlighet med
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Baden et. al (2005, s.743). Blodlaktat mättes endast vid minut 5, 9, 11, 17, 20. I samband med
varje registrering informerades TP om hur lång tid som försöket hade pågått.

2.6 Mätvariabler
Syrgasförbrukningen, VO2 registrerades kontinuerligt enligt testprotokoll, se bilaga 6.
Hjärtfrekvensen registrerades enligt testprotokoll, se bilaga 6.

Laktatmätningar registrerades enligt testprotokoll, se bilaga 6.

Borgs RPE skala användes vid varje registreringstillfälle. TP informerades vid test 1 om hur
skalan fungerade och informationen upprepades vid test A, B, C. Skalan redogör för den
subjektiva känslan av ansträngning som kommer vid träning. Instruktioner hur skalan skulle
användas gavs enligt rekommendationer av Borg (1982) se bilaga 2.

Affekt registreras enligt Affektskalan som utvecklats och validerats av Rejski och Kenney
(1989). Skalan sträcker sig mellan +5 = mycket bra, +3 = bra, +1 = ganska bra, 0 = neutral, -1
ganska dåligt, -3 = dåligt, -5 = mycket dåligt. TP var informerad om att skalan registrerar om
känslan i samband med löpning är bekväm eller obekväm. Skalan registrerar inte den
egentliga ansträngningen. Skalan presenterades vid test 1 och informationen upprepades vid
försök A, B, C. Affekt registrerades enligt testprotokoll, se bilaga 3.

Under varje försök fick TP uppskatta hur stor andel av hans tankar som var associerade.
Associerade tankar var sådana som direkt var förknippade med kroppsliga symtom, skalan var
mellan 0 och 100. Värdetalet 100 representerade tankar som bara var associerade till
kroppsliga symtom. Skalan presenterades vid test 1 och informationen upprepades vid försök
A, B, C. Association registrerades enligt protokoll se bilaga 4.

TP fick även värdera hur mycket av tankarna som var dissocierade. Sådana tankar
distraherade TP från försöket mot externa faktorer och registrerades även det på en skala från
0 till 100. Värdetalet100 var bara dissocierade tankar och 0 var inga dissocierade tankar.
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Skalan presenterades vid test 1 och informationen upprepades vid försök A, B, C.
Dissociation registrerades enligt protokoll se bilaga 4.

TP fick även värdera om och i sådana fall på vilket sätt denne bedrev self-talk. Skalan var
utformad på liknande sätt som den för affekt, det vill säga en skala där TP fick välja från -5
till 0 och upp till +5. Skalan hade värderingen att -5 betydde enbart negativt self-talk, +5
betydde enbart positivt self-talk. De hade även en möjlighet att välja inget self-talk. Skalan
presenterades vid test 1 och informationen upprepades vid försök A, B, C. self-talk
registrerades enligt protokoll se bilaga 5.

2.7 Testpersonsenkät
När TP genomfört sista deltesten fyllde de i en enkät där de fick möjligheten att återkoppla
hur de upplevt försöken. Enkäten bestod av fem frågor med förvalda svarsalternativ med
möjlighet för testpersonerna att lämna egna åsikter samt avslutningsvis öppet redovisa egna
kommentarer. Se bilaga 10.

2.8 Validitet
För att säkerställa en bra validitet har en mängd åtgärder vidtagits. För att höja och säkerställa
den interna validiteten kvantitativt (Hassmén & Hassmén s.137) har vi genomfört
undersökningarna under två veckor och varje enskilt test har endast pågått i 20 minuter. Tack
vare den korta och intensiva testperioden samt de enskilt korta testerna ökar validiteten enligt
vad Hassmen & Hassmen kallar mognad (Hassmén & Hassmén s.139). Den korta testtiden
samt att TP övat att använda de olika värderingsskalorna under det inledande maxtestet gör att
validiteten stärks än mer enligt test och ordningseffekter (Hassmén & Hassmén s. 139). För
att det ska vara möjligt att jämföra resultat är det viktigt att tespersonerna får samma
information och genomför testerna under samma förutsättningar. Varje TP har fått ett
skriftligt informationsbrev hemskickat (bilaga 7). I informationsbrevet har även TP ombetts
att inte prata med någon om något som berörde testerna. Anledningen till den skrivelsen är för
att alla TP ska genomföra varje test med samma förutsättningar. Varje test har utförts enligt
fastställda rutiner där TP fått information enligt ett manus som har blivit uppläst vid
testtillfället. Vidtagna åtgärder stärker den instrumentella validiteten (Hassmén & Hassmén
s.140). För att minska försöksledarnas påverkan på resultatet av undersökningarna har varje
TP valt en lott inför testerna. Den här åtgärden ökar validiteten enligt deltagare och
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ledareffekter (Hassmén & Hassmén s.141). För att minska deltagarnas möjligheter till socialt
önskvärda (Hassmén & Hassmén s. 142) svar har inte fullödig information lämnats ut innan
testerna påbörjades. Som avslutning på de olika testerna TP genomförde fick de fylla i en
testpersonenkät (bilaga 10), enkäten syftade till att stärka studien gällande logisk
validitet/ytvaliditet (Hassmén & Hassmén s.147f). Enkätens ändamål var således att
undersöka om det som avsetts att mäta även uppfattades på det sättet av TP, det var även av
intresse att se om TP haft förståelse för testerna och därmed varit bättre motiverade (Hassmén
& Hassmén s.148)

Studien innehåller olika typer av undersökningar. Fysiologiska mätningar, upplevelsebaserade
värderingar samt frågeformulär för att värdera olika mentala färdigheter. De olika metoderna
stärker validiteten enligt olika trianguleringsprinciper. (Hassmén & Hassmén s.156).

2.9 Reliabilitet
För att höja reliabiliteten användes redan utprovade frågeformulär, MTQ 48, CSAI-2 samt
ERQ. Syrgasanalysator kalibrerades inför varje dag samt minst efter varannan test.
Laktatanalysator kalibrerades kontinuerligt mot standardlösning, 12 mmol/l en gång varje
timme. Information om hela testproceduren samt inför varje test följer manus, se bilaga 6.
Bedömningar gjordes av testpersonerna enligt fastställda riktlinjer, se bilaga 6.
Variationskoefficienten (CV) i mätutrustningen är: för syreupptagningsutrustning ±3-5%,
Laktatmätning mindre än ±1,5% vid 12mmol samt för hjärtfrekvensmätning ±1%. Det här är
åtgärder som höjer reliabiliteten. (Hassmén och Hassmén s.132 f)

2.10 Etiska överväganden
Alla testpersoner deltog frivilligt i studien samt hade under hela förloppet möjlighet att
avbryta sitt deltagande. Delar av studien var inte deltagarna informerade om, till exempel hur
lång tid varje testtillfälle skulle ta. Den informationen skulle bryta mot arbetets syfte och
studiens validitet skulle försämras. Under hela testperioden fanns en arbetstitel som hette
”mentala färdigheter vid uthållighetsarbete”. Deltagarna hade alltid möjlighet att ställa frågor
och dessa blev besvarade så utförligt som möjligt utan att ge information som skulle störa
studien. Alla testpersoner deltog anonymt, vilket informerades om innan första testomgången
genomfördes.
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2.11 Statistiska beräkningar
Alla värden som samlats in har registrerats i excel 2008 för Mac och bearbetats statistiskt i
statistikprogrammet STATISTICA. De statistiska beräkningarna har gjorts i tre delar:

1. De fysiologiska variablerna Syreupptag, HF och laktat ställd mot variablerna
tid (minut 5, 9, 11, 19 och 20), test (A, B och C) samt var och ett av de
mentala testen (self-efficacy, ERQ och MTQ48).
2.

De upplevelsebaserade variablerna ställd mot variablerna tid (minut 5, 9, 11,
19 och 20), test A, B och C, samt var och ett av de mentala testen (selfefficacy, ERQ och MTQ48).

3. Korrelationen mellan mentala testen inbördes.
Undersökningarna av de fysiologiska och upplevelsebaserade variablerna gjordes vid
Repeated Measures Analysis of Variance (ANOVA). De upplevelsebaserade variablerna
behandlades som kvotdata. Alla värden är redovisade i medelvärden och spridningen är
angiven i standarddeviationer. Där det finns signifikanta skillnader är signifikansnivån
angivna som under 1% eller 5% och där det finns tendens till samband är signifikansnivån
angivna som under 7% eller 10%. För att kunna göra en ANOVA med poängen från de
mentala frågeformulären som en variabel delades testpersonerna upp i två grupper (1 och 2)
inom varje färdighet. Uppdelningen i de två olika grupperna genomfördes utifrån om TP
erhållit låga eller höga poäng på de olika frågeformulären. Delningspunkten valdes även så att
det fanns minst två i någon av hög/låg grupp. Brytpunken för låg till hög poäng fördelades
enligt följande:





Self-efficacy:
ERQ – suppression:
ERQ – reappraisal:
MTQ48-total:

låg< 26 ≤hög
låg< 15 ≤hög
låg< 30 ≤hög
låg< 4 ≤hög

Ingen av undergrupperna i MTQ48 analyserades i förhållandet till fysiologiska och
upplevelsesbaserade variabler. Det utfördes en ANOVA med variablerna tid och test för var
och ett av de ovanstående mentala testerna. Den statistiska behandlingen är gjord främst över
test, tid och mental test, men inte för att urskilja enskilda tidpunkter mellan testerna
(exempelvis minut 19 test A mot minut 19 test B). Anledningen till att enskilda tidpunkter
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inte är behandlade beror på begränsad möjlighet att använda lämpliga statistiska program
samt, enligt information till uppsatsförfattarna, begränsad möjlighet till handledning i nämnda
programvara.

För de statistiska beräkningarna av korrelationen mellan de mentala frågeformulären gjordes
en Spearman Rank Order Correlations. I det inbördes testet undersöktes alla undergrupper av
MTQ48 och det gjordes ingen gruppering av testpersonerna, förutom att alla test var angivet
med faktisk poäng.

2.12 Skalor
Då TP hade mask på sig, för att kunna registrera syrupptagningsförmågan kontinuerligt, under
hela testgenomförandet, angav TP sitt värde för affekt, association, dissociation och self-talk
genom att rita på skalorna. Skalorna var laminerade A3 ark och visades upp i följden
association, dissociation, self-talk och affekt vid varje mätning. Skalorna var totalt 30 cm
långa och bestod av två olika typer av gradering. Association och dissociations skalor var 0100%, vilket innebär att centimeter på skalan motsvarade 3,33 %. För att räkna om antal
centimeter till procent multiplicerades varje mätning med 3,33procent.
Exempel. 23cm på skalan omräknad till procent blev:
23𝑐𝑚 × 3,33%/𝑐𝑚 = 76,59% ≈ 77%
affekt och self-talk skalorna var graderade -5 till +5, vilket betyder att -5 var vid 0cm, 0 var
vid 15cm och +5 var vid 30cm. Varje enhet var placerad med 3cm mellanrum så för att
beräkna värderingen från antal cm gjordes följande, x = cm på skalan:
(𝑥 − 15𝑐𝑚)
= 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡
3𝑐𝑚/𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡
Exempel 18cm på skalan omräknad till enheter blir:
(18𝑐𝑚 − 15𝑐𝑚)
=1
3𝑐𝑚/𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡

3. Resultat
De statistiska beräkningarna är inte gjorda på alla minutintervaller för att minimera antalet
variabler. Det kan vara svårt att hitta samband om antalet variabler blir för stort med så få TP.
Fem tidpunkter är utvalda för analys där tidpunkterna är valda med hänsyn till de resultat som
kan förväntas. Eftersom något intressant resultat kan falla bort har vi valt att redovisa alla
tidpunkterna i diagrammen. Alla figurer och beräkningar har n=7. Om det inte framkommer
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signifikant skillnad över total tid och test är inte enskilda punkter behandlade. Resultat från
laktaktröskeltest och maximalt syreupptagningstest redovisas inte. De testerna användes
endast för att beräkna testlöpfart samt att säkerställa att belastningen under test A, B och C
var under laktattröskelnivån.

3.1 Fysiologiska variabler
De fysiologiska variablerna i arbetet utgör syreupptag, hjärtfrekvens och laktatmätningar.
Syreupptag och hjärtfrekvens registrerades minut: 3, 5, 8, 9,10, 11, 14, 17, 19 och 20. I
figurerna är alla värden från ovanstående minuter redovisade. De statistiska beräkningarna är
enbart gjorda på minut: 5, 9, 11, 19 och 20. Det här är tidpunkter där intressanta resultat
förväntas. Laktatmätningar gjordes minut 5, 9, 11, 17 och 20. Alla laktatvärden är statistisk
bearbetade och redovisade.

Syreupptaget ändras signifikant över tid (p<0,05) och har en tendens att sjunka mellan minut
5 och 20 (p<0,07), se figur 1. Det finns en tendens (p<0,10) att test B hade ett totalt lägre
syreupptag än test A och C. Det finns en tendens till samband mellan testtyp och högt
respektive lågt self-efficacy (p<0,10). Den gruppen som hade högt self-efficacy hade
signifikant lägre syreupptag vid test B än test C (p<0,05), men inte kopplat till specifik tid.
Samma resultat gäller för mentalt toughness. Det finns en tendens till skillnad mellan test och
hög respektive låg mental toughness (p<0,10). De som hade hög mental toughness hade
signifikant lägre syreupptag vid B än vid test C (p<0,05). I figur 1 visas syreupptaget vid alla
tider i test A, B och C. Av diagrammet framgår att syreupptaget, sett över hela förloppet,
tenderar att ligga lägre vid test B än test A och C. Av diagrammet går det att utläsa att
syreupptaget stiger minut 3 till 5, förändringen är inte statistiskt behandlad då minut 3 inte
ingår däri. Dessutom ses en brant negativ lutning mellan minut 19 och 20 i test C. Skillnaden
från minut 19 till minut 20 mellan de olika testerna är inte statistiskt behandlat.
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Figur 1: Syreupptag test A, B och C.

Hjärtfrekvensen stiger signifikant över tid (p<0,05) i alla tre testerna (se figur 2). Fram till
minut 19 är det ingen skillnad mellan test A, B och C. Av diagrammet i figur 2 framgår att
test C har en brant negativ lutning minut 19 till 20. För testerna A och B konstateras att
kurvorna fortsätter stiga. Den negativa lutningen minut 19 till 20, i test C framgår inte av
statistiken. Den statistiska beräkningen visar på samband mellan tid och grupperingen av hög
respektive låg poäng på vissa av de mentala test. Resultaten anses vara slumpmässiga trots
sambandet. Då det endast finns sju TP resulterar det i tre respektive fyra TP för grupperingen
hög poäng respektive låg poäng för de mentala frågeformulären. Det låga antalet TP i varje
grupp gör att extremvärden hos enskilda testpersoner påverkar den statistiska behandlingen.
För att undvika misstolkade resultat måste enskilda värden evalueras. Närmare undersökning
av data visar att två TP:er har högre maxpuls än de resterande TP:er. När de här två TP:er
hamnar på ungefär samma poäng på mentala test anses resultatet inte pålitligt.
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Figur 2: Hjärtfrekvens över tid test A, B och C.

Laktatvärden sjunker över tid (p<0,05). Det finns en signifikant skillnad mellan första
mätningen minut 5 och sista mätningen (p<0,01). Den finns en signifikant skillnad mellan test
över tid mellan grupperna hög respektive låg self-efficacy samt hög respektive låg mental
toughness. Vid närmare granskning visar det sig att förklaringen till skillnader kan förklaras
med en felaktig provtagning.
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Figur 3: Laktatvärden över tid test, A, B och C.

3.2 Upplevelse baserade variabler
De upplevelsebaserade mätvariablerna utgör RPE, affekt, association och dissociation. Alla
variabler registrerades minut 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19 och 20. I figurerna är alla värden
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från ovanstående minuter redovisade. De statistiska beräkningarna är enbart gjorda på minut
5, 9, 11, 19 och 20. Det här är tidpunkterna där vi förväntar relevanta resultat.

Uppskattad ansträngning stiger över tid (p<0,01) och stiger signifikant minut 5 till 11
(p<0,05), minut 5 till 19 och 5 till 20 (p<0,01), minut 9 till 19 och 9 till 20 (p<0,01) samt
minut 11 till 19 (p<0,05). Den uppskattade ansträngningen skiljer sig inte signifikant mellan
testerna eller mellan båda variablerna tid och test. Dock framgår det av diagrammet att
medelvärden på test B verkar ligga lägre minut 14 till minut 19 varefter de stiger till samma
nivå som test A och C vid minut 20. Test C verkar stiga mer mellan minut 17 och 19 varefter
det sjunker minut 20 till samma nivå som test A och B. Uppskattad ansträngning har inget
samband med något av de mentala testen. Minut 14 och 17 ingår inte i de statistiska
beräkningarna och således redovisas inte några sådana resultat.

Uppskattat ansträngning
Test A, B och C
15

RPE

14
13
Test A

12

Test B
11

Test C

10
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Tid

Figur 4: Uppskattat ansträngning över tid för test A, B och C.

Affekt ökar signifikant över tid (p<0,05), men skiljer sig inte åt mellan testerna vilket
stämmer bra överens med kurvorna i figur 5. Det finns en signifikant skillnad på grupperna
låg och hög cognitive reappraisal över tid, då de med hög poäng har ett mer stabilt förlopp än
de med låg poäng. I gruppen med låg poäng i cognitive reappraisal finns det signifikant
skillnad mellan tiderna minut 5 till 11 (p<0,01), minut 5 till 19 (p<0,05) samt minut 5 till 20
(p<0,01). De med låg cognitiv reappraisal börjar på en lägre affekt och slutar högre än de
som har hög cognitiv reappraisal. Det yttrar sig i statistiken som visar på statistiska skillnader
för de med låg cognitiv reappraisal och inga skillnader i de som har hög cognitive
reappraisal. Det finns inget samband mellan affekt och de andra mentala färdigheterna.
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Figur 5: Affekt över tid test A, B och C.

Association och dissociation visar inte på några skillnader över tid eller test. I figur 6 är de
associativa och dissociativa medelvärdena för varje test och tidpunkt redovisade. Summeras
värdena för associativa och dissociativa tankar ska de i bästa fall ge 100 %. Som framgår av
figur 6 blir summan av medelvärden för de associativa och dissociativa tankarna ofta i
närheten av 100 %. När en noggrannare granskning av summan (associativ och dissociativ)
kopplad till enskild person blir det tydligt att sambandet för enskild person och mättillfälle
ofta blir mer eller mindre än 100 %. Resultat av medelvärden bör därmed tolkas med
försiktighet. Standarddeviationer är inte angivna, då spridningen är så stor att figuren inte blir
läsbar. Standarddeviationerna på alla värden är 17,4 till 35,2 SD. Det finns enskilda resultat
som visar på signifikans inom variablerna tid/test/cognitive reappraisal. Resultaten kan bero
på slumpen, då det inte finns något tydligt system i de samband som uppstår. Inom gruppen
cognitive reappraisal är det endast två testpersoner vilket gör att resultaten bör tolkas med
försiktighet.
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Figur 6: Association och dissociation vid test A, B och C

3.3 Mentala färdigheter
Alla försökspersoner besvarade alla tre frågeformulären som ett mått för mentala färdigheter.
Frågeformulären utgör CSAI-2, där användes den situationsspecifika delen; ERQ, med
undergrupperna cognitive reappraisal och expressive suppression; MTQ48, med
undergrupperna challange, commit, control och confidence. För att undersöka korrelationer
mellan de mentala frågeformulären gjordes en Spearman Rank Order Correlations.
Korrelationen utfördes dessutom på alla undergrupper av ERQ och MTQ48.

Self-efficacy korrelerar med undergrupperna MTQ-challange och MTQ-control (p<0,05) med
r=0,66 respektive r=0,64, se figur 7.
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Figur 7: Korrelationen mellan self-efficacy och MTQ-challenge och MTQ-control.
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Expressive suppression och cognitive reappraisal visar också en korrelation som är statistisk
säkerställd (p<0,05). Statistiken visar på hög korrelation men punkterna ligger långt från
linjen men är jämnt fördelade därifrån. Se figur 8. Korrelationen är r=0,92.
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Figur 8: Korrelation mellan expressive suppression och cognitive reappraisal.

Alla undergrupper av MTQ48 har hög korrelation med MTQ48 totalt samt alla inbördes
undergrupper, r≤0,70 (p<0,05).

Den sista mentala färdighet som ingick i arbetet var self-talk. Till skillnad från de andra
mentala färdigheterna värderades inte self-talk med hjälp av ett frågeformulär. Testpersonerna
fick bedöma graden av self-talk via en skala i samband med att de olika upplevelsebaserade
variablerna kontrollerades. På skalan fanns även alternativet nej som refererade till inget selftalk. Nej alternativet gjorde det svårt att göra en statistisk behandling av svaren, därför är inga
samband mellan self-talk och andra variabler undersökta. Alla svaren från respektive test A, B
och C är redovisad i cirkeldiagrammen figur 9-11. Det som redovisas är fördelningen av selftalk inom varje test i förhållandet till inget (nej), positivt (0,5 till 5), negativt (-5 till -0,5) och
neutralt (0) self-talk. Resultaten är redovisade i procent av det totala antal svar sett över hela
respektive test. Sett över alla svar på alla tre tester var det väldigt få svar som visade på
negativt self-talk. De två dominerande svaren var positivt eller inget self-talk. Av diagrammen
ses det att från test A till B till C minskas neutralt och inget self-talk samtidig med att positivt
self-talk ökar. Det är alltså mer positivt self-talk vid test B och C än vid test A och dessutom
mer positivt self-talk vid test C än test B.
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Figur 9: Self-talk test A.

Self-talk test B
0,0% 5,7%
41,4%

Inget
Positivt
Negativt
Neutralt

52,9%

Figur 10: Self-talk test B.
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Figur 11: Self-talk test C.
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3.4 Testpersonenkät
För att öka studiens validitet fyllde TP i en enkät (se bilaga 10) efter sista testen. Svaren är
redovisade i stapeldiagrammen här under. Svaren är redovisade i antal försökspersoner, n=7.

Fråga 1 och 2 refererar till huruvida försökspersonerna ansåg att associativa och dissociativa
tankar var positiva eller negativa. Svaren är redovisade i figur 12 där huvudparten av TP:erna
värderar att båda associativa och dissociativa tankar är bra.

Värdering av associativa och dissociativa
tankar
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Figur 12: Värdering av associative och dissociativa tankar.

I fråga 3 skulle TP:erna svara på vad de tyckte om testlängden. Svaren är redovisade i figur
13.
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Figur 13: Värdering av testlängd.
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Fråga 4 tillfrågade TP:na om de stördes av de frågor som ställdes under testgenomförandet.
Svaren är redovisade i figur 14.
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Figur 14: yttre störningar angående frågor under testgenomförandet.

Fråga 5 tillfrågade TP:na om de genomförde self-talk i samband med träning och/eller tävling.
Alla TP:na svarade ja på frågan och flera kommenterade att de använde sig av self-talk när det
känns tungt.
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4. Diskussion
Syftet i studien var att undersöka hur fysiologiska och upplevelsebaserade variabler skiljer sig
vid känd, okänd och oväntad arbetstid samt i förhållande till mentala färdigheter.
För att besvara den har tre frågeställningar formulerats: Hur påverkas de fysiologiska
variablerna, laktat, syreupptagning, hjärtfrekvens vid känd, okänd och oväntad arbetstid? Hur
förändras de upplevelsebaserade variablerna RPE, affekt, association och dissociation vid
känd, okänd och oväntad arbetstid? Och vilket samband finns det mellan de mentala
färdigheterna mental toughness, self – efficacy, emotion regulation, self-talk och de
fysiologiska respektive upplevelsebaserade variablerna? De hypoteser som är fastställda är
diskuterade där det är möjligt då alla resultat inte kunnat behandlas statistiskt.

4.1 Diskussion om fysiologiska variabler
Syreupptaget förändras signifikant över tid och det finns en tendens att det sjunker mellan
minut 5 och 20. Test B har en tendens till lägre syreupptag än test A och C. Att syreupptaget
förändras och även tenderar till att sjunka skulle kunna förklaras med att testpersonerna
kommer i syredeficit under början av testet. Allteftersom det enskilda testet fortskrider
möjliggörs en återställning av syrebalansen i kroppen (Wilmore, Costill & Kenney 2008,
s.108). Syreupptaget hamnar på en lägre nivå där de aeroba energileveranserna motsvarar det
som arbetet kräver, då är syredeficiten återbetalad. Uppbyggnaden av syredeficiten ses i
figur 1, s.23, mellan minut 3 och 5 via en ökning av VO2, men är inte bearbetad statistiskt. Då
syrekonsumtionen kräver flera minuter för att nå steady state (ibid.) och då aktuell studie
syftade till att mäta psykologiska variabler där de fysiologiska hölls oförändrade är inte de
första minuterna intressanta. Att test B har en tendens till lägre syreupptag än A och C är
förvånande vilket motsäger Baden et al. (2005, s.744f). De med höga poäng i self-efficacy och
mental toughness hade signifikant lägre syreupptag vid test B än test C. Då aktuell studie
genomfördes med sju testpersoner bör tendensen tolkas med försiktighet. I figur 1 är det även
tydligt att syreupptaget sjunker mellan minut 19 och 20 för test C. Den enda möjliga
förklaringen finns i att TP informeras efter 19 minuter och 30 sekunder att testen är 20
minuter lång. Förklaringen till att syreupptaget sjunker kan vara av psykologisk karaktär eller
att löpekonomin drastiskt förbättras. Baden et al.(ibid.) har en signifikant stegring av VO2
över tid. Orsaken till stegringen som redovisas kan förmodligen hänvisas till att de med all
sannolikhet inte använt sig av uppvärmning och därav har en kraftig VO2 ökning under de
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första fem minuterna (ibid.) Baden et al.(2005) redovisar signifikanta skillnader över tid för
varje test, det är inte förvånande då de använder sig av minut 3 som en mätpunkt, vid minut 3
befinner sig testpersonen fortfarande i syredeficit vilket gör att skillnaden mellan början och
slutet på testen blir större. Baden et al. (2005, s.744f) redovisar signifikanta skillnader mellan
test A, B och C vid enskilda tidpunkter. Det här är resultat som inte har bekräftats i den här
undersökningen, varken som medelvärden eller enskilda tidpunkter, då mätvärden inte
bearbetats statistiskt och resultatet inte går att utläsa i diagrammet. En möjlig förklaring till
skillnad i resultat mellan den här studien och Baden et. al (2005) kan vara tillvägagångssättet
för att mäta testlöpfart. Den här studien beräknar farten utifrån uppmätt maximal
syreupptagningsförmåga. Baden et. al (2005) beräknar testlöpfarten utifrån ett särskilt test,
peak treadmill running speed, PTRS. Konsekvensen av testmetoden som Baden et.al (2005)
använde är att de inte kan uttala sig om vilken belastningsnivå (procent av max VO2)
testpersonerna genomförde testerna på. Den maximala testlöpfarten som Baden et. al (2005)
använde sig av kan ifrågasättas på validitetsmässiga grunder då löpekonomi hos enskilda TP
kan variera. Variationen i nivån på löpekonomin kan leda till att TP inte ligger på samma
belastningsnivå. Ytterligare en skillnad i studien som Baden et. al (2005) genomför är att de
redovisar män och kvinnor i samma grupp. Den redovisningen gör att det blir en större
spridning och därmed värderas validiteten lägre. Ingen av de uppställda hypoteserna har
uppfyllts av undersökningen.

Hjärtfrekvensen stiger signifikant över tid i alla tester (Willmore, Costill & Kenney, 2008 s.
106). Det som är av intresse är att det i figur 2, s.24, framgår att HF sjunker mellan minut 19
och 20 för test C. Både Baden et al.(2005, s.744f) och Rejeski och Ribisl (1980, s.313f) har
hittat resultatet att HF stiger över tid. Resultatet är även överensstämmande med fastställd
hypotes.

Laktatvärdena sjunker över tid för samtliga test, förändringen är signifikant. Att laktatvärdena
sjunker visar på att belastningen är så låg att testpersonerna inte drabbas av VO2 drift
(Wilmore, Costill & Kenney, 2008 s.106) eller det som benämns the slow component of
oxygen uptake (ibid.). Enligt fastställd hypotes ska laktatvärdena sjunka över tid vilket
bekräftas i undersökningen.
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4.2 Diskussion om upplevelsebaserade variabler
RPE stiger signifikant över tid för alla tester vilket är helt i linje med det Borg (1982)
beskriver. I figur 4, s.25, blir det synligt att test B har lägre RPE värden mellan minut 14 och
19 jämfört med test A och C. Skillnaden syns inte i statistiken då minut 14 och 17 ej ingår i
den statistiska behandlingen. RPE är uttryckt som medelvärde, höjningen är störst för test C
och är då 1,4 enheter. Att RPE stiger bör ses i sammanhanget att även HF stiger (Willmore,
Costill & Kenney 2008 s.163). Att RPE stiger går helt i linje med resultaten som Baden et
al.(2005, s.743f) och Rejeski och Ribsili (1980, s.232) hittar i respektive studie. Av figur 4 är
det även möjligt att utläsa att RPE under test C sjunker mellan minut 19 och 20. En möjlig
förklaring är att efter 19 minuter och 30 sekunder informeras TP om att testen är 20 minuter
lång, TP upplever då en lättnad över att vara klar och RPE sjunker. Ytterligare en förklaring
kan vara att upplägget av test B i sig hjälper testpersonerna med goalsetting, det vill säga
testen delas upp i mindre delmål som uppnås. (Weinberg & Gould 2007, s.346). Fastställd
hypotes visar att RPE ska öka över tid för alla tester vilket stämmer med resultaten. Vår
hypotes att RPE skulle öka mer mellan minut 10 och 11 samt att det skulle vara en större
ökning vid test B stämmer inte med resultaten i studien.

Affekt ökar signifikant över tid för alla tester. Anledningen till att affekten ökar kan
diskuteras framförallt med hänvisning till att Baden et al. (2005, s.743f) visar på motsatt
resultat. Förmodligen är den främsta orsaken till resultatet i aktuell studie att testpersonerna är
vana uthållighetsidrottare som finner glädje och tillfredsställa i längre och/eller intensivare
träningspass. Baden at al. (2005 s.745) framför att affekt sjunker över tid och RPE stiger över
tid. De drar då slutsatsen att RPE kan vara en mer psykologisk företeelse än en fysiologisk.
Hardy och Rejeski (1989 s.310) undersöker hur affekt och RPE korrelerar med varandra. De
hittar inga samband däremellan utan konstaterar att ”[…]altough RPE and FS do share some
commonality, they are not isomorphic construct”. Resultaten i vår studie går i linje med
Hardy och Rejeski (1989, s.310) och visar på rakt motsatt resultat som Baden et al. (2005)
publicerar. De resultaten är även det som förutsas i hypotesen.

Ytterligare resultat som framkommit är gällande undergrupperna till ER. De som har lägre
poäng i cognitve reappraisal ökar mer och tydligare alltefter testen fortskrider. De med låg
cognitive reappraisal har en lägre utveckling av affekt över tid jämfört med de med högre
värden. Resultatet är helt i linje med det Gross och John (2003, s.349) beskriver, att de
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personerna med högre värden för cognitive reappraisal behandlar känslor på kognitiv nivå
innan det blir till ett emotionellt uttryck.

Resultatet från mätningarna av associativa och dissociativa tankar visar på stor spridning i
resultat mellan testpersoner. Det som bör uppmärksammas är att om resultat redovisas som
medelvärden blir det logiskt. Sett till enskilda resultat blir det helt annorlunda, enligt erhållna
resultat verkar det som att TP:er som anger låga associativa värden även anger låga
dissociativa värden. Baden et al. (2005, s.743) använde sig av en associativ skala från 0-100%
och drog slutsatsen att allt som inte var associativa tankar var dissociativa. För att prova om
det var ett hållbart resonemang ombads TP ange både associativa och dissociativa tankar.
Resultatet visar med tydlighet att resonemanget som Baden et al.(2005, s.743) för inte är
möjligt. Resonemanget att föra ihop värderingen av associativa respektive dissociativa tankar
till en mätning är inte är möjlig at bekräfta. Egentligen finns det inte något bra mätsystem
utvecklat (Salmon, Hanneman & Harwood 2010 s.145f). De menar dessutom att framtida
studier ska inrikta sig mot att undersöka ett koncept som bygger på mindfullness (Salmon,
Hanneman & Harwood 2010, s.148).

Diskussionen om vad som är bra, associativa eller dissociativa tankar så är den för stunden
rådande uppfattningen att elitidrottare som är verksamma och tränar för att prestera gör det
bättre om de använder sig av associativa tankar. För att ett en motionär ska bli mer funktionell
i sitt tränande anses det lämpligare med dissociativa tankar1. För motionärer anses de
dissociativa tankarna vara funktionella i syfte att flytta fokus från eventuella kroppsliga sytom
till en yttre motivationsfaktor som musik eller TV. Den uppfattningen stärks av Salmon,
Hanneman och Harwood se Morgan och Pollock (2010 s.129) som även de beskriver att
elitidrottare oftare använder sig av mer associativa tankar för att förbättra prestationen. En
annan uppfattning är att dissociativa tankar är funktionellt för att flytta fokus bort från stress
relaterat till fysisk prestation och därav förbättra prestationen (Morgan & Pollock 1977, se
Salmon, Hanneman & Harwood 2010 s.128). Enligt genomförd testpersonenkät verkar det
även uppenbart att testpersonerna har skilda åsikter i frågan om hur associativa respektive
dissociativa tankar används, vad som är bra eller dåligt.

1

Enligt Göran Kentää, lektor Gymnastik och idrottshögskolan Stockholm, 2011-12-05.
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4.3 Diskussion om mentala variabler
Self-efficacy visade på statistisk säkerställd samband mot MTQ-challenge och MTQ-control.
Enligt MTQ handbok så har individer med höga poäng inom MTQ-control ”[…]more
confident about working in complex and multi-tasked situations” (AQR 2007 s.4). Således
bekräftar den här undersökningen det som AQR (2007 s.4) redan upptäckt. Att personer med
höga poäng på MTQ-challenge har även bra självförtroende är synnerligen trovärdigt. De
personerna ser utmaningar som en möjlighet, inte som ett problem (AQR 2007 s.4).

Self-efficacy och MTQ-confidence korrelerar inte mot varandra. Det kan i en första anblick
verka märkligt. Vid en närmare granskning av frågorna som är kopplade till respektive
frågeformulär blir bilden tydligare varför det skiljer sig. CSAI-2 har frågor som riktar sig mot
ett specifikt tillfälle och hur idrottaren hanterade det tillfället. MTQ-48 ställer frågor av
generell karaktär. Det här är helt i linje med vad Bandura beskriver, self-efficacy i en specifik
situation är inte det samma som att det gäller vid alla idrottsliga situationer (Bandura 1997
s.42). Enligt uppställd hypotes skulle self-efficacy korrelera mot MTQ-total. Studien visar att
det delvis stämmer då resultaten visar på korrelation mellan self-efficacy och undergrupperna
challenge och control inom MTQ-48. Hypotesen säger även att self-efficacy skulle korrelera
mot ER vilket ej går att belägga.

Mental toughness totalpoäng korrelerar mot alla undergrupper inom MTQ-48. Alla
undergrupper korrelerar även mot varandra. Det resultatet är helt enligt undersökningen utfört
av AQR (2007 s.10). Resultaten visar även inget samband mellan ER och Mental Toughness.
Bägge resultaten är helt i linje med fastställd hypotes. Tilläggas bör att ingen av
testpersonerna hade låga poäng på MTQ-48 jämfört med genomsnittsvärden från andra
studier (AQR 2007, s.12).

Undergrupperna inom emotion regulation har ett starkt samband vilket är helt enligt fastställd
hypotes. Våra resultat visar att de som har höga värden inom den ena undergruppen även har
höga värden inom den andra undergruppen. Det resultatet gör att det är svårt att uttala sig om
någon av undergrupperna är dominerande utifrån ett numeriskt resultat då bägge värdena
antingen är höga eller låga. Vårt resultat följer det Gross och John (2003) har konstaterat, de
beskriver att det inte finns något samband mellan de som använder mycket eller lite cognetive
reappraisal och hur frekvent de använder expressive suppresion (Gross & John 2003 s.348ff).
39

Konklusionen som vi och Gross och John drar är att användandet av cognetive reappraisal
och expressive suppression är två processer som används parallellt (2007 s.354). Det som
skiljer våra resultat från Gross och John (2003, s.351) är att vi kan visa på ett starkt samband
mellan cognetive reappraisal och expressive suppresions vilket de inte har. Vi läser
sambandet utifrån trendlinjen och att den då anger om idrottaren använder sig av mycket eller
lite emotionella strategier. Våra resultat kommer från sju testpersoner som är en väldigt
homogen grupp vilket skiljer sig från Gross och John (2003 s.351), som använt sig av 1483
undersökningspersoner med divergerande bakgrunder. Resultaten från studien utförd av Gross
och John (2003) anses mer trovärdig med hänsyn till antalet deltagare och deras divergerande
bakgrunder.

4.4 Metoddiskussion
Den här studiens mätmetoder har generellt en hög validitet. De fysiska variablerna är
uppmätta med utrustning kalibrerad mot standardlösningar, laktat, respektive Golden
Standard, syreupptagning. Vikt är uppmätt med balansvåg. Hjärtfrekvensen är uppmätt med
hjärtfrekvensmätare. De upplevelsebaserade mätsystemen har olika grad av validitet. Borgs
RPE skala har används i många studier och är validerad i en studie gjort av Borg (1982),
skalan kan därmed anses ha hög validitet. Affekt har uppmätts med hjälp av Feeling scale
som är utvecklad och validerad av Hardy och Rejeski (1989). Studien visade på hög validitet
samt lågt samband med RPE, vilket motiverar användningen av båda skalorna. Vi anser att
skalorna med lägre validitet omfattar association, dissociation och self-talk då de inte är
validerade i enskilda studier. Baden et al. (2005, s.743f.) mäter associativa tankar på en skala
från 0 till 100. Testpersonerna i Badens studie uppskattade endast associativa tankar. I Badens
studie skattade exempelvis TP 60 i associativa tankar då värderades de dissociativa tankarna
till 40. I nu genomförd studie användes två skalor, en för associativa tankar och en för
dissociativa, bägge skalorna hade möjligheten att värdera från 0 till 100. Summan av de
associativa och dissociativa tankarna på individnivå blir väldigt sällan 100. Summan av
medelvärden för samtliga TP visar däremot på ett större samband av figur 6 s.26. Då
resultaten är så divergerande blir därför slutsatsen att antagandet som Baden et al. (2005,
s.744f) gjorde när de värderade associativa och dissociativa tankar inte stämmer. Validiteten
av de här mätningarna i aktuell studie kan således ifrågasättas. Vid mätningarna av self-talk
har en bipolär skala som sträcker sig från -5 via 0 till +5 använts. Det har även funnits en
möjlighet att kryssa i en ruta om testpersonerna inte använt sig av inre motivationsprat. Valt
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sätt att mäta self-talk har visat sig fungera väl i och med att det är möjligt att se en förändring
mellan de olika testerna. Enligt testpersonenkäten är svaret om testiden att den är lagom eller
kort vilket gör att validiteten stärks. Svaren visar även på att testpersonerna använder self-talk
när prestationsmiljön blir tuffare. Det svaret genererar slutsatsen att test B och C är mer
ansträngande än A vilket är intressant då frågeformulären MTQ48 (Clugh, Earle & Sewell
2002), CSAI-2 (Martens, Vealey & Burton 1990) och ERQ (Gross & John 2003) är samtliga
validerade i enskilda studier. De enskilda valideringsstudierna höjer även validiteten i aktuell
studie.

4.5 Sammanfattande diskussion
Vi anser att syftet är uppfyllt i och med att frågeställningarna enligt tidigare redovisningar är
besvarade. De fysiologiska förändringarna som syns är en liten förändring mellan testerna
men inte lika tydligt som Baden et al.(2005). Vidare ser vi förändringar i RPE mellan de olika
testerna samt att det verkar som det finns ett samband mellan affekt och mentala färdigheter.
Vi ser även att mängden self-talk ökar från test A till B till C. Vilket framgår av figur 14, s.32,
att de använder self-talk när det känns tungt. Det är en effekt som knappast överaskar. Vi drar
samma slutsatser som Crust och Azadi (2010, s.48), nämligen en stark korrelation mellan högt
värderat MTQ och användandet av self-talk. Vi anser att vi på goda grunder kan dra den
slutsatsen att mentala färdigheter kan ha inflytande på en idrottslig prestation. Det vi har sett
är att idrottare med hög MTQ, hög self-efficacy samt en dominerande emotionell reglering i
cognitive reappraisal bättre hanterar okända och eller oväntade situationer. Litteraturen visar
på starka samband mellan undergruppen commitment inom MTQ48 och flertalet av
undergrupperna inom TOPS (Crust & Azadi, 2010). Commitment visar sig även vara det som
skiljer nationella toppidrottare från idrottare som tävlar vid mästerskap på distriktsnivå (Crust
& Azadi, 2010, s.47f). I ett sammanhang med det inledande citatet där Ehrenkrona (2009)
diskuterar begreppet vinnarskalle och kämparskalle är det intressant att göra några kopplingar
till undersökt litteratur. Ehrenkrona tar upp vikten av hängivenhet. Enligt Crust och Azadi
(2010, s.47f) så finns det tydliga kopplingar mellan undergruppen inom mental toughness
benämnd commitment och framgång som idrottare. Kan det vara så att hon utan att veta om
det diskuterar skillnaden mellan den framgångsrika idrottaren och den mindre framgångsrika?
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4.6 Framtida studier
Framtida studier bör inriktas mot att vidimera våra resultat men genomförandet och vissa
mätmetoder bör justeras. Testgruppen bör bestå av fler testpersoner som har en gedigen
träningsbakgrund men kommer från olika kulturella och samhälliga kontexter. En ny studie
bör inkludera idrottare som dels är vana med att få sin träning styrd, dels idrottare som själva
styr sin träning. En studie med idrottare från olika bakgrunder skulle kunna inkludera
anaerobt tränade lagidrottare och aerobt tränade individuella idrottare. En studie med fler
idrottare som har olika bakgrund skulle göra det möjligt att bättre lyckas med en förklarande
forskningsansats (Hassmén & Hassmén, 2008 s.33). De metoder som ska justeras är skalan
för self-talk samt att mäta mindfullnes istället för association och dissociation. Test A, B, C
ska även genomföras med längre testtid, ett minimum om 30 minuter men helst 40 eller 60
minuter är att rekommendera. Motivet till den längre testtiden är att få tydligare skillnader i
fysiologiska variabler. Vid skattningen av upplevelsevariabler samt användandet av self-talk
och affekt. För vidare undersökningar ska även behovet av antalet mätpunkter ytterligare
analyseras. Mätning av laktat kan rationaliseras bort helt då vi i den här studien kan konstatera
att belastningsnivån 80 % av VO2 inte producerar laktat som ökar under enskilda test. Det kan
även diskuteras om det parallellt ska genomföras en teknikanalys för att förändringar i
löpekonomin ska kunna studeras.
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reviewed var ej förkryssat men det visade sig att författarens så gott som samtliga
publikationer var böcker, peer reviewed eller avhandlingar. Användbara träffar valdes utifrån
att titlarna skulle ta upp skattning/analys av mentala färdigheter i kombination med fysiskt
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Bilaga 2: Borg skala

(Borg 1982)
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Bilaga 4: Association och dissociation
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Bilaga 5: Self-talk
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Bilaga 6: Testprotokoll
Beskrivning av Maxtest vid mentala färdigheter och uthållighet:

1. Hej och välkommen till LTIV
2. Börja med att fylla i de här dokumenten, de kommer vi använda för att kunna skapa din
profil gällande mentala färdigheter.
3. Sjukdomsanamnes, TP skriver på LTIVs ansvarsförklaring. Ställ frågan ”är du fullt frisk?”.
4. Förklara testgenomförandet:
1. OBLA, fyraminuterintervaller, där varje nästkommande intervall är 1km/h
snabbare. Vi kommer under varje intervall be dig svara på ett antal frågor
samt avsluta med att du kliver av bandet så att vi kan ta ett blodprov. När
du kliver av och på bandet ska du hålla en hand på varje räcke.
2. Maxpuls, vid en viss belastning som jag bestämmer kommer vi att avbryta
OBLA testet och fortsätta med det maximala syreupptagningstestet. Nu
kommer jag att ställa ett antal frågor om hur länge du orkar springa till. Du ska
då svara utifrån
genom att

den hastighet och känsla som du just då befinner dig på. Du svara

antingen ge tummen upp, det betyder JA eller tummen ned, det betyder NEJ.
Kanske visar du genom att vicka på handen. Om eller när du absolut inte orkar
längre gör du många tummar ned, jag kommer då att räkna ned från 30, nu
ska du ge allt du har – det är det sista jobbiga du gör idag.

Vi kommer under hela testen registrera din syrgasförbrukning, registrera puls, registrera din
skattade ansträngning samt några andra parametrar gällande upplevelsen.
Skalor, vi använder oss av ett antal skalor, du ska dra ett streck på skalan när vi håller upp
den. Skalorna är:
- RPE, Borgs ansträngningsskala. Tala om vilket ord som bäst beskriver din totala
ansträngning i kroppen, hur jobbigt det är just nu.
- Association, hur mycket av dina tankar är koncentrerade till den egna kroppen just nu,
hjärtat, musklerna, hjärnan etc.
- Dissociation, hur mycket av dina tankar är kopplade till upplevelser, saker och ting runt
omkring dig.
- Self – talk, bedriver du något inre motivationsprat. Om du gör det, är det positivt eller
negativt.
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- Affekt, hur känns upplevelsen av det du gör just nu. Känns det bra eller dåligt – inte
ansträngning utan KÄNSLAN, hur upplever du ögonblicket?
5. Nu ska vi identifiera begynnelsefarten för ditt test. TP anger sitt personbästa för 10km
löpning på flack bana, ej terräng. Slutfarten för 4 och i sämsta fall 5:e OBLA-intervallen
löpning ska vara personbästa avrundat uppåt till närmaste heltal km/h.
6. Nu påbörjas maxtesten. Farten höjs varannan minut, när TP anger att han knappt orkar 20
minuter till vid aktuellt ögonblick påbörjas en höjning av bandets lutning. Höjningen sker
genom att direkt höja 1 grad första två minuterarna. Därefter 0,5 grader varje minut.
Kommunicera kontinuerligt med TP om dennes troliga tid kvar på bandet. När TP anger att
det är ungefär 10 minuter kvar är det i själva verket betydligt kortare. Lutningen på bandet vid
testets slut bör inte/ska inte överstiga 4 grader. När TP gör många tummar ned räknar du ned
från 30, peppa och skrik. Var beredd att fånga upp TP med ett stadigt grepp i dennes
armhåla.
7. Låt TP stå kvar på bandet med syrgas masken på i två minuter, registrera syrgasvärden.
Efter två minuter tar du ett efterlaktatprov.
8. Efter avslutat test kontrollera TP´s allmäntillstånd och om denne har några frågor om
dagens test.
9. Kontrollera att TP har korrekt tid för nästa test.

OBS!
-

Kontrollera pulsmätarens funktion och registrerings intervall innan testen startar.
Samla in TP´s träningsbeskrivning innan teststart alternativt ska den med till nästa
testomgång.
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Beskrivning av testomgångar vid Mentala färdigheter och uthållighet:

1. Hej och välkommen till LTIV, är du fullt frisk?
2. Dra en lott hur det här kuvertet. Vi kommer genomföra tre olika tester, för att höja validiteten så är testerna
randomiserade. TP drar en lott som antingen är äpple, jordgubbe eller banan. Varje frukt symboliserar ett test. Valet av
frukter har att göra med att TP förhoppningsvis inte ska skapa några associationer till hur testen ska vara.

3. Klargör för TP testgenomförandet, efter uppvärmning som är promenad i två minuter
kommer du genomföra följande:
- Äpple, du kommer idag att genomföra ett löptest på 20 minuter. Farten kommer vara
konstant. Farten är den farten som du har vid 80% av max VO2.
-Banan, du kommer idag att genomföra ett test som är 10 minuter långt. Farten kommer vara
konstant. Farten är den farten som du har vid 80% av max VO2. När nio minuter och 30 sekunder har
avverkats meddelar testledaren att testet förlängs med 10 minuter och således kommer det vara 20 minuter långt.

-Jordgubbe, du kommer idag att genomföra ett test som vi ännu inte vet hur långt det blir. Vi
börjar så får vi se. Farten kommer vara konstant. Farten är den farten som du har vid 80% av
max VO2. När 19 minuter och 30 sekunder har avverkats så meddelar testledaren att testet avbryts om 30 sekunder.
4. Kontrollera utrustningen.
5. Starta löpbandet på uppvärmningsfarten, 6km/h. Låt TP promenera 2 minuter.
6. Höj hastighet till testfart. Kontrollera att TP mår bra och kommer ihåg tumtecken, upp, ned,
kanske och många tummar ned om denne måste avbryta.
7. Starta oxycon och pulsmätare simultant, testen påbörjas, meddela TP att testen har börjat.
8. Registrera värden enligt protokoll.
9. Kontrollera att TP mår bra efter test samt att tid för nästa omgång överensstämmer mellan
testledare och TP.
-
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Testprotokoll maxtest:

Testprotokoll testomgångar:
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Bilaga 7. Testinformation mentala färdigheter och
uthållighet
Du har samtyckt till att delta som testperson för en undersökning vi genomför i skrivande av
vår C – uppsats. Uppsatsen handlar om mentala färdigheter vid uthållighetsarbete. Du ska
vara ombytta och klar för test på löpband vid överenskommen tid. Testerna utförs i LTIV på
GIH. För att komma till LTIV går du in mitt på byggnaden, mellan idrottshallarna. När du
kommer in tar du korridoren till vänster, ingången till labbet ligger på vänster sida i slutet av
korridoren. Omklädningsrum har du på höger sida, byt om, ta med dig kläderna och vänta
utanför labbet, vi hämtar dig.
Vi ber att du inte pratar med någon om testerna du utför, vilken tid du är där, vad du gör, vad
vi gör, prata inte om något med någon. Det är för att vi vill ge alla TP samma information
under likartade förhållanden.
Dagen innan test vill vi att du undviker, avhåller dig från hård träning, helst ingen träning alls.
Sov och ät som vanligt, ingen alkohol dagen innan och ingen nikotin timmarna innan test.
Vid första tillfället kommer du fylla i en försäkran om att du deltager frivilligt och är
medveten om att du själv ansvarar för eventuella följder/komplikationer efter test.
Vi vill att du sammanställer vilken typ av träning du har bedrivit de senaste 6 månaderna.
Ange ett snitt per vecka gällande typ, kvalité och intensitet. Sammanställningen ska vara
skriftlig, du ger den till oss tillfälle 1 eller 2.
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Bilaga 8. Uträkning av testlöpfart
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Bilaga 9. Hälsodeklaration
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Bilaga 10. Testpersonsenkät
Frågeformulär till testpersoner
1. Vad anser du att associativa tankar är:

☐ Bra
☐ Dåligt

2. Vad anser du att dissociativa tankar är:

☐ Bra
☐ Dårligt

3. Vad anser du om testlängden:

☐ Kort
☐ Lagom
☐ Lång

4. Påverkades din prestation när vi ställde frågor under testets genomförande?

☐ Ja
☐ Nej
☐ Lite

5. Bedriver du self-talk någon gång under träning/tävling

☐ Nej
☐ Ja: När:__________________________________________________

Egna kommentarer:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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