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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka effekten av visuell perceptionsträning genom ett 

visualiseringsprogram på juniorfotbollsspelares passningsspel. 

Den frågeställning som ska besvaras är: 

- Vad är förändringen avseende procent korrekta passningar efter en intervention av ett 

visualiseringsprogram? 

Metod 

Till studien gjordes ett bekvämlighetsurval av 10 manliga fotbollsspelare (ålder 13,4 ± 0,5) 

med 7,3 (± 0,8) års erfarenhet av organiserad fotboll. Genom ett stratifierat urval blev 

deltagarna placerade i en interventionsgrupp (IG) och en kontrollgrupp (KG). IG fick ett 

visualiseringsprogram och KG fick ett rörlighets/stabilitetsprogram. Programmen pågick 

under fyra veckor och bestod av 12 sessioner fördelade på tre sessioner per vecka. 

Sessionerna utfördes 10 minuter innan regelbunden träning i separata omklädningsrum. IG 

guidades igenom att skapa mentala föreställningar. Framförallt gällande vridningar av huvud 

innan bollmottag för att erhålla relevant information från omgivningen för att underlätta 

kommande åtgärd med bollen. KG guidades igenom en serie lätta styrkeövningar som ställer 

krav på styrka, balans och rörlighet. För att bedöma försöksgruppernas procent korrekta 

passningar (PKP) utfördes ett PKP-test innan respektive efter interventionen. Förutom PKP-

testet användes en manipulation check som en sekundär åtgärd för att utvärdera programmen. 

Manipulationschecken bestod av sju frågor relaterade till upplevelsen av respektive program. 

Resultat 

Av resultatet att döma ökade IG med 5 procentenheter i PKP från M = .66 ± .06 vid för-test 

till M = .71 ± .06 vid efter-test. Detta är att jämföra med KG som knappt ökade med 1 

procentenhet från M = .72 ± .09 vid för-test till M = .73 ± .04 vid efter-test. Split-plot ANOVA 

avslöjade dock att effekterna inte var signifikanta, p = > .05. Avseende manipulation check så 

upplevde deltagarna positiva effekter av respektive program. I synnerhet IG som bland annat 

upplevde att deras visuella perceptionsförmåga hade förbättrats efter interventionen.  

Slutsats 

Trots att resultatet inte var signifikant så indikerade resultatet på PKP-testet och manipulation 

check att IG i högre grad förbättrade den visuella perceptionsförmågan och till följd därav 

även PKP jämfört med KG. Dock går det inte att säkerställa att visualiseringsprogrammet var 

den unika bidragande orsaken eftersom flera okontrollerbara faktorer kan ha påverkat 

spelarnas resultat på passningstestet. Således behövs mer forskning inom området.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Fotboll är en lagsport där det centrala i spelet är hur laget tillsammans löser de 

matchsituationer som uppstår. Spelet kan förenklat beskrivas utifrån tre skeenden nämligen 

försvarsspel, anfallsspel och omställning. När laget har bollen spelas anfallsspel, när 

motspelarna har bollen spelas försvarsspel och övergången där emellan benämns omställning.  

 

I försvarsspelet arbetar laget med hjälp av de fyra kollektiva försvarsmetoderna centrering, 

retirering, uppflyttning och överflyttning samt de fyra grundförutsättningarna i försvarsspel 

markering, press, täckning och understöd för att erövra bollen samt förhindra motspelare från 

att göra mål. I anfallsspelet strävar laget efter att komma närmre motståndarnas mål genom att 

ta sig förbi deras lagdelar (anfallare, mittfältare & försvarare) i djupled. Ett lyckat anfallsspel 

är ofta kopplat till de fyra grundförutsättningarna i anfallsspel vilka är spelavstånd, spelbarhet, 

spelbredd och speldjup. Omställning är det som sker när laget byter fokus från anfallsspel till 

försvarsspel och vice versa. Vid omställning till försvarsspel kan laget välja att erövra bollen 

direkt, så kallad direkt återerövring. Alternativt kan de avvakta, inta försvarspositioner och 

istället förhindra motståndarnas speluppbyggnad. Vid omställning till anfallsspel kan laget 

välja att gå på kontring vilket med fördel kan göras när motståndarna inte hunnit inta sina 

försvarspositioner. Alternativt kan de bygga upp sitt anfallsspel (speluppbyggnad), vilket 

innebär att spelarna intar anfallspositioner och genom ett passningsspel väntar spelarna in rätt 

tillfälle för att komma till avslut. (Bengtsson 2014) 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Fotbollsfärdigheter 

Enligt författarna Alm och Fallby (2010) består fotboll av sex färdigheter. Dessa är de fysiska 

(exempelvis rörlighet, snabbhet, spänst, styrka och uthållighet), de tekniska (exempelvis 

tillslag, mottag, huvudspel, tackling, finta och dribbla), de taktiska (det vill säga spelarens 

nyttjande av sin teoretiska kunskap; exempelvis spelregler, spelsystem, kollektiva 

försvarsmetoder i anfalls- och försvarsspel samt grundförutsättningar i anfalls- och 

försvarsspel), de pedagogiska nämligen spelarens förmåga till inlärning (exempelvis kunna se 

sambandet mellan träning, inlärning och en god prestation), de sociala det vill säga spelarens 

förståelse för sin omgivning och sin egen roll och lagkamraternas roll i laget på och utanför 
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planen samt de psykologiska (exempelvis stresshantering, perception och kognition). 

Samtliga ovanstående färdigheter påverkar varandra mer eller mindre men utifrån dessa ligger 

fokus i studien på att utveckla den psykologiska färdigheten perception vilket i sin tur antas 

förbättra passningsspelet. 

1.2.2 Passningsspel 

Passningsspelet är hjärtat i sporten och därmed också grunden för ett bra anfallsspel. Med ett 

väl fungerande passningsspel kan laget dominera spelet och behöver inte invänta ett misstag 

från motspelare. I en studie av Yue, Broich och Mester (2014) undersökte forskarna vilka 

parametrar som är mest viktiga för en vinst i fotboll. 24 fotbollsmatcher från den första 

nationella fotbollsligan i Tyskland analyserades. Forskarna fann bland annat att 

skotteffektiviteten, det vill säga antal mål dividerat med antal skott1, antal skott2, antal 

passningar3 samt antal bollkontakter4 var de fyra mest viktiga parametrar för en vinst. Av 

resultatet att döma utför de vinnande lagen cirka 120 fler passningar per match jämfört med 

de förlorande lagen. 

 

Passningsspelet, som är en kollektiv färdighet, utförs i en miljö där med- och motspelares 

positioner och kroppsrörelser ständigt förändras. Utövaren behöver således konstant tajma, 

besluta om och anpassa sina handlingar utifrån de företeelser och situationer som förorsakar 

sinnesintryck (Honeybourne 2004). De frågor fotbollsspelare behöver besvara under en match 

avser bland annat huruvida de ska utföra en direktpass eller ta emot bollen, fastställa med 

vilken kroppsdel bollmottaget bör ske, avgöra åt vilken riktning det är lämpligt att utföra 

medtagningen, värdera vilket passningsalternativ som utgör störst hot för motspelarna, 

bestämma markeringsavståndet samt fastslå aggressiviteten i press-spelet. Det beslut spelaren 

tar påverkas av vilken information spelaren har mottagit från omgivningen. En bollsökare 

(spelare som inte har bollen) i anfallsspel som har hämtat information om var med- och 

motspelare befinner sig kan utföra en direktpassning istället för att utföra ett bollmottag, 

hämta information och därefter utföra en passning. Åtgärden leder till att försvarsspelarna får 

mindre tid för att sätta press (närma sig anfallsspelarna) och följaktligen minskar 

sannolikheten att återerövra bollen. Utifrån ovanstående kan passningsspelet ses som en 

                                                
1 Vinnande lag: M≈0,26 vs. Förlorande lag: M≈0,03 
2 Vinnande lag: M≈16 vs. Förlorande lag: M≈8 
3 Vinnande lag: M≈406 vs. Förlorande lag: M≈286 
4 Vinnande lag: M≈689 vs. förlorande lag: M≈561 
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funktion av spelarnas teknik inom fotbollens tekniska färdigheter tillsammans med den 

perceptuella och kognitiva förmågan. 

1.2.3 Spelförståelse 

Perceptionen är de processer i hjärnan som är aktiva i att tolka sinnesintryck. Den visuella 

perceptionen är således förmågan att med hjälp av synen tolka yttre stimuli (Wikipedia). 

Under en fotbollsmatch har spelarens visuella perceptionsförmåga till funktion att utläsa 

information bland annat om med- och motspelares positioner, kroppsrörelser, bollens bana 

samt fria ytor på spelplanen (Williams et al. 1994; Roca et al. 2013). En närbesläktad förmåga 

är kognition som syftar till de tankefunktioner (exempelvis minne, problemlösning och 

uppmärksamhet) som är aktiva när kunskap och information ska hanteras (Wikipedia). 

Tillsammans är visuell perception och kognition två delar av den komplexa förmågan inom 

sport som i folkmun kallas för spelförståelse. 

 

Forskare har genom åren lyckats identifiera tre specifika färdigheter inom den generella 

termen spelförståelse, nämligen; förmågan att i ett tidigt skede inhämta visuell information 

om med- och/eller motspelares kroppsrörelse i samband med en viktigt sekvens i matchen 

(Müller, Abernethy & Farrow 2006), förmågan att känna igen förtrogenheten och strukturen i 

ett spelmönster tidigt i utvecklandet av spelmönstret (Williams et al 2006) samt förmågan att 

på förhand beräkna sannolikheten för de tänkbara möjligheterna som kan inträffa i varje given 

situation (Crognier & Féry 2005).  

 

Vidare har Roca et al. (2013) funnit att semi-professionella och professionella fotbollsspelare 

har en bättre spelförståelse (perceptuell-kognitiv förmåga) jämfört med amatörfotbollsspelare. 

Närmare bestämt var fotbollsspelare på en högre nivå bättre på att antecipera och ta korrekta 

beslut utifrån 20 fotbollssekvenser utvalda av en panel bestående av UEFA-kvalificerade 

fotbollstränare. Det intressanta var att forskarna också fann en skillnad mellan gruppernas 

visuella sök-beteende på fotbollsplanen med hänsyn till fem olika faktorer; bollhållare, boll, 

medspelare, motspelare och fri yta. Bland annat tillbringade de professionella och 

semiprofessionella spelarna mer tid på att se på med- och motspelare och fria ytor jämfört 

med amatörspelarna som valde att titta mer på bollen.  

 

I en liknande studie av Vaeyens et al. (2007) var syftet att undersöka interaktioner mellan den 

perceptuella-kognitiva förmågan och förmågan att kvickt ta korrekta beslut i anfallsspel. 

Genom ett filmbaserat beslutfattningstest stratifierades 40 av 65 fotbollsspelare, där de 20 
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bästa hamnade i en framgångsrik grupp och de 20 sämsta i en mindre framgångsrik grupp. 

Därefter analyserades gruppernas visuella sök-beteende precis som i tidigare nämnd studie. 

Bland annat fann forskarna att den framgångsrika gruppen utförde fler fixationer (ett tillstånd 

då ögat förblir stationärt inom 1.5° rörelsetolerans under en period ≥120ms) per sekund. De 

alternerade mer med blicken mellan bollhållare och andra områden (bollen, bollhållare, fri 

yta, med- och motspelare) och generellt tittade de mer på offensiva spelare på planen i 

jämförelse med den mindre framgångsrika gruppen som i linje med Roca et al. (2013) tittade 

mer på bollen. 

 

Sammanfattningsvis har forskning lyckats identifiera tre specifika färdigheter inom begreppet 

spelförståelse samt funnit att fotbollsspelare på en hög nivå är bättre på att antecipera, ta 

korrekta beslut samt använda synen mer effektivt för att samla in relevant information från 

omgivningen på fotbollsplanen. Omfattande forskning har genomförts inom området 

spelförståelse men dessa studier har nästan uteslutande utförts inom laborativa miljöer med en 

begränsad direkt tillämpning. Det som följaktligen behöver adderas till litteraturen är 

forskningsbaserade träningsprogram som förbättrar spelförståelsen inom lagbollsport. 

1.2.4 Visuell perceptionsträning 

I dagsläget har författaren endast funnit en studie som försökt att konstruera ett 

vetenskapsbaserat träningsprogram för att utveckla spelförståelsen inom lagbollsport (Jordet 

2005). Forskaren undersökte effekten av ett visualiseringsprogram på komponenter av 

perceptionsförmågan på tre manliga elitfotbollsspelare. De komponenter forskaren studerade 

var visuellt utforskande aktiviteter (VUA) som i studien gavs följande operationella 

definition: ”En kropp och/eller huvudrörelse [innan bollmottag] där spelarens ansikte aktivt 

och tillfälligt riktas bort från bollen, till synes med avsikten att leta efter lagkamrater, 

motståndare eller andra omgivande förhållanden som är relevanta för genomförandet av 

efterföljande åtgärder med boll.” (Ibid s. 143 författarens översättning). Som framgår av 

sammanhanget syftar förmågan till att scanna av sin omgivning och orientera sig på planen 

eller med andra ord att se på spelet. Ett viktigt antagande utifrån ovanstående definition är att 

en fotbollsspelare omöjligt kan uppfatta all relevant information utan att vara engagerad i 

någon form av visuellt sök-beteende. Resultatet i studien visade bland annat att samtliga tre 

spelare ökade frekvensen av antal VUA innan bollmottag och att en av tre spelare även 

förbättrade efterföljande åtgärd med boll.  

 

Vidare har Jordet, Bloomfield och Hejimerikx (2013) funnit en korrelation mellan en ökad 
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frekvens av antal VUA innan bollmottag och fler procent korrekta passningar till en anfallare 

hos professionella fotbollsspelare. Närmare bestämt utförde spelare med högst antal visuella 

sökningar (0.51-1.25 sökningar/sekund) 77% korrekta passningar till en anfallare i jämförelse 

med spelare med minst antal visuella sökningar (0-0.25 sökningar/sekund) vilka utförde 39% 

korrekta passningar till en anfallare. Med andra ord utförde spelarna med högst antal visuella 

sökningar nästan dubbelt så många korrekta passningar till en anfallare jämfört med spelarna 

som utförde minst antal visuella sökningar. 

 

I en liknande studie av Eldridge et al. (2013) undersökte forskarna effekten av VUA innan 

bollmottag på efterföljande åtgärd med bollen hos manliga juniormittfältare. Resultatet visade 

att spelarna utförde fler passningar till spelare på offensiv planhalva och till forwards. De 

utförde fler vändningar när tillfället uppstod samt upplevde mindre press från motståndare när 

de genomförde VUA innan bollmottag jämfört med när det inte gjorde det. Således finns 

bevis som talar för att tränaren bör uppmuntra adepter att utföra VUA innan bollmottag för att 

gynna efterföljande beslut med bollen och till följd därav även lagets passningsspel. 

 

Sammanfattningsvis är förmågan att utföra VUA kopplat till fler procent korrekta passningar 

hos såväl senior- som juniorfotbollsspelare (Jordet, Bloomfield & Hejimerikx 2013; Eldridge 

et al. 2013). Denna förmågan har även visat sig vara träningsbar hos seniorfotbollsspelare 

genom ett visualiseringsprogram. Förutom en ökning av antalet VUA innan bollmottag hos 

samtliga spelare förbättrade en av tre spelare efterföljande beslut med bollen (Jordet 2005). 

1.2.5 Visualisering 

Visualisering, även kallat imagery, är ett psykologiskt verktyg som handlar om att skapa eller 

återskapa mentala föreställningar i sinnet i frånvaro av en fysisk rörelse. Det kan ses som en 

simulering och liknar en verklig sensorisk upplevelse trots att hela händelsen sker kognitivt. 

(Weinberg & Gould, 2010, s. 294)  

 

Ändamålet med färdigheten är att förbereda atleten fysiskt och psykiskt inför en prestation, 

antingen direkt genom att förbättra färdigheter och strategier eller indirekt genom att öka 

motivation, självförtroende och reglera anspänningsnivån (Cumming & Williams 2012). 

Fördelarna med att använda visualisering har förklarats genom de delvis överlappande 

hjärnområden som är involverade under motoriskt planerande och utförande, vilka är aktiva 

under såväl visualisering som vid fysiska rörelser eller faktisk perception. Att visualisera en 

färdighet framkallar med andra ord liknande neurala processer som vid det faktiska utförandet 
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(Jeannerod 1991; Jeannerod 1994). 

 

Trots att färdigheten kallas för visualisering bör och kan flera sinnen involveras för att stärka 

upplevelsen (Hall, Pongrac & Buckolz 1985). Dessa är, utöver det visuella (synsinnet), bland 

annat det kinestetiska (muskelsinnet), känseln (känselsinnet), auditiva (hörselsinnet) och det 

olfaktoriska (luktsinnet). Nedan följer exempel på hur varje sinne kan realiseras.  

 

När spelaren behöver uppfatta med- och motspelares kroppsrörelser, positioner, bollens 

bollbana och fria ytor används synsinnet. Muskelsinnet avser förnimmelser av rörelse och 

läge för olika kroppsdelar, förmedlat genom musklerna och kan tillämpas vid rotation av 

huvud och/eller överkropp för att hämta relevant information om vad som sker utanför 

spelarens synfält. För att känna trycket mot exempelvis foten under en passning eller 

mottagning kan känselsinnet användas. Vid tillrop av olika slag, exempelvis när en spelare 

vill få en passning, kan hörselsinnet appliceras. Slutligen kan luktsinnet nyttjas för att känna 

lukten av exempelvis naturgräset på fotbollsplanen. Detta sinne skiljer sig från de andra då det 

är mer av ett komplement för att göra sinnesupplevelsen så realistisk som möjligt. 

 

I hopp om att optimera och effektivisera visualiseringen uppfann och utvecklade Holmes och 

Collins (2001) PETTLEP-modellen, vilken utgår ifrån idrottspsykologi, kognitiv psykologi 

samt neurovetenskap. Ändamålet var att ge riktlinjer för visualiseringsinterventioner som 

leder till en högre nivå av funktionell ekvivalens mellan visualisering och det faktiska 

utförandet. Utifrån flera aspekter bör visualiseringen efterlikna det faktiska utförandet. 

Akronymen PETTLEP representerar sju element, ett för varje bokstav där respektive bokstav 

utgör en viktig fråga att överväga vid genomförande av visualiseringsinterventioner. De sju 

elementen är fysiken, miljön, uppgiften, timingen, lärandet, emotioner och perspektivet 

(Holmes & Collins 2007). Tillsammans bildar de en checklista för framställning av effektiva 

visualiseringsskript. Nedan följer en förklaring av varje element och hur dessa kan 

implementeras i skripten (det engelska ordet för varje begynnelsebokstav står inom parantes). 

 

Den fysiska (Physical) aspekten hänvisar till vikten av att visualiseringsupplevelsen är så 

fysisk som möjligt. Detta eftersom sportfärdigheter är fysiska till sin natur, således bör inte 

genomförandet ske i ett helt avslappnat tillstånd. Vidare bör spelarna ha på sig de kläder de 

brukar ha på sig under det faktiska utförandet (exempelvis fotbolls- skor, strumpor, shorts och 

t-shirt). Vidare bör de kinestetiska förnimmelserna inkluderas.  
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Miljö-aspekten (Environment) avser den plats spelaren befinner sig på under visualiseringen. 

Platsen bör vara exakt eller i nära anslutning till den plats spelaren faktiskt utför färdigheten. 

Till exempel i ett omklädningsrum bredvid den fotbollsplan deltagarna brukar träna på. 

Forskning har visat att detta är bättre än om individerna skulle utföra visualiseringen hemma 

(Smith et al 2007).  

 

Komponenten uppgift (Task) betonar att innehållet i visualiseringen bör vara anpassat till den 

kompetensnivå och de individuella preferenser spelarna har (exempelvis vilken typ av 

rotation spelaren föredrar; överkropp- eller huvudrotation).  

 

Timing-aspekten hänvisar till den tidsmässiga aspekten av visualiseringen. Med andra ord bör 

färdigheten visualiseras i realtid. (exempelvis bör huvudrotationen ske snabbare jämfört med 

en överkroppsrotation).  

 

Komponenten lärande (Learning) avser vikten av att uppdatera visualiseringsskriptet allt 

eftersom spelarna blir skickligare på att utföra färdigheten i verkliga livet. (exempelvis antal 

huvud- och överkroppsrotationer under samma scenario/sekvens). Stegringen av dessa bör ske 

i linje med det faktiska antalet av dito. Vidare bör även det psykologiska tillståndet 

uppdateras (exempelvis självförtroende och motivation).  

 

Emotions-aspekten (Emotion) har att göra med det faktum att tävlingsidrott är en 

känsloladdad upplevelse. Således bör spelarna uppmuntras till att känna alla de känslor de 

normalt skulle känna under utförandet av färdigheten.  

 

Slutligen avser komponenten perspektiv (Perspective) vilken utsiktspunkt spelaren har under 

visualiseringen, endera utifrån ett externt eller ett internt perspektiv. När spelaren skapar 

bilder utifrån ett internt perspektiv ser spelaren bilderna genom sina egna ögon. Vid ett 

externt perspektiv ser spelaren bilderna som en extern observatör, som på ett videoklipp eller 

som en åskådare på läktaren. Det påstås att det förstnämnda perspektivet är att föredra hos 

sporter där miljön konstant förändras och där timingen spelar en viktig roll (Hardy & Callow 

1999). Dock har Wakefield et al. 2013 funnit att intern visuell och kinestetisk visualisering 

som tar hänsyn till modellen i högre grad förbättrar tydligheten i bilderna jämfört med 

traditionell visualisering. Således är det svårt att fastställa vilket perspektiv som är effektivast. 
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Den mest grundläggande skillnaden mellan PETTLEP och mer traditionell imagery-metod 

handlar om att det förr betraktats som något helt skilt från det fysiska utförandet. Holmes och 

Collins (2007), med sin PETTLEP-modell, har dock lyckats sätta det faktiska utförandet och 

imagery på ett kontinuum. Desto närmre visualiseringsinterventionen ligger det faktiska 

utförandet desto effektivare anses interventionen bli (Wakefield & Smith 2012). Vidare har 

forskning funnit att modellen effektiviserar utvecklingen av såväl motoriska färdigheter som 

kognitiva förmågor (Wakefield et al. 2013; Anuar et al. 2015). 

1.2.6 Problemområde & kunskapslucka 

I enlighet med författarna Alm och Fallby (2006) finns en tendens inom svensk fotboll som 

handlar om att fotbollsspelare blir uppfostrade att titta på bollen (bolltittare) hellre än att se på 

spelet. Denna fostran ter sig bland annat i form utav isolerade drillövningar för de tekniska 

momenten (exempelvis tillslag, mottag, huvudspel och fint) som en fotbollsspelare behöver 

behärska. Övningen exkluderar försvarsspelare vilket innebär att spelarna får träna på 

tekniken men inte på beslutsfattningsförmågan och sök-beteendet. Följaktligen tillämpas inte 

specificitetsprincipen, som är en grundläggande träningsprincip som innebär att du blir bra på 

det du tränar (Bompa & Haff  2009, s. 35). Träningen bedrivs som en closed skill (färdigheter 

som utförs i en oföränderlig miljö) medan sporten är en open skill (färdigheter som utförs i en 

föränderlig miljö). Till följd därav hamnar den perceptuella och kognitiva förmågan i 

skymundan. (Honeybourne 2006) Utgångspunkten i denna studie är att fotbollsspelare överlag 

har en god teknik men sämre spelförståelse. Det finns således goda skäl att tro att den 

begränsande faktorn i ett lyckat passningsspel är spelförståelsen snarare än tekniken inom 

fotbollens tekniska färdigheter. 

 

Som tidigare nämnt har forskare lyckats identifiera tre färdigheter som spelförståelse inom 

sport innefattar (Müller, Abernethy & Farrow 2006; Williams et al. 2007; Crognier & Féry 

2005). Studier har också funnit att fotbollsspelare på hög nivå och fotbollsspelare med en 

bättre beslutsfattningsförmåga har ett annorlunda och effektivare visuellt sök-mönster 

(Vaeyens et al. 2005; Roca et al. 2013). Vidare har Jordet (2005) funnit att ett 

visualiseringsprogram kan förbättra komponenter av den visuella perceptionen (VUA) hos 

fotbollsspelare på elitnivå samt att dessa komponenter är kopplat till fler procent korrekta 

passningar (Jordet, Bloomfield & Hejimerikx 2013; Eldridge et al. 2013). Studier inom ämnet 

spelförståelse och visualisering saknar dock forskning som undersökt effekten av visuell 

perceptionsträning genom ett visualiseringsprogram på juniorfotbollsspelares passningsspel. 
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Detta skulle kunna vara värdefullt om den begränsande faktorn i denna kollektiva färdighet är 

spelförståelsen snarare än tekniken inom de tekniska fotbollsfärdigheterna (exempelvis 

passningen och mottagningen) hos juniorfotbollsspelare. 

1.2.7 Hypotes 

Den ständiga informationsjakten på relevanta ting i omgivningen håller spelarna uppdaterade 

kring vad som händer på planen. De skapar en bild av det aktuella spelmönstret innan de får 

bollen och vet till följd därav vem de ska passa bollen till innan de blir bollhållare. I praktiken 

handlar det om tidsvinst respektive tidsförlust utifrån beslutsprocessen som består av fyra 

delar vilka är uppfatta, värdera, besluta och agera (Bengtsson 2015). En spelare som redan har 

uppfattat situationen, värderat möjligheterna och beslutat sig för kommande agerande behöver 

enbart agera (skicka nervimpulser till musklerna att exempelvis passa bollen) väl som 

bollhållare – tidsvinst (motspelare får mindre tid på sig att närma sig bollhållaren). Det 

omvända fallet råder när en spelare inte har hunnit uppfatta, värderat och beslutat – tidsförlust 

(motspelaren får mer tid på sig att närma sig bollhållaren). 

 

Det finns anledning att tro att visuell perceptionsträning genom ett visualiseringsprogram kan 

förbättra ovanstående förmåga och till följd därav passningsspelet. Programmet antas med 

andra ord indirekt påverka passningsspelet i positiv bemärkelse. Detta utgör därmed studiens 

hypotes. Nollhypotesen blir följaktligen att effekten av visuell perceptionsträning genom ett 

visualiseringsprogram respektive ett rörlighet/stabilitetsprogram på juniorfotbollsspelares 

passningsspel inte har någon effekt. 

2 Syfte & Frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka effekten av visuell perceptionsträning genom ett 

visualiseringsprogram på juniorfotbollsspelares passningsspel. 

Den frågeställning som ska besvaras är: 

- Vad är förändringen avseende procent korrekta passningar efter en intervention av ett 

visualiseringsprogram? 

3 Metod 

3.1 Urval 

Målpopulationen är fotbollsspelare med minst fem års erfarenhet av organiserad fotboll och 

till följd därav grundläggande träning inom de tekniska fotbollsfärdigheterna. Då utvecklandet 
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av det visuella systemet under barndomen har nått sin fulla potential mellan 10-12 år (Ward & 

Williams 2003) begränsades urvalet till fotbollsspelare som var minst 12 år gamla.  

 

Till studien gjordes ett bekvämlighetsurval av 10 manliga fotbollsspelare (ålder 13,4 ± 0,5) 

med 7,3 (± 0,8) års erfarenhet av organiserad fotboll. Dessa individer har aldrig tidigare 

genomgått ett strukturerat visualiseringsprogram. Spelarna tillhör samma fotbollslag i 

Djurgårdens idrottsförening och är ett utav flera breddlag inom årskullen 2002. I dagsläget 

tränar individerna organiserad fotboll tre gånger i veckan och utöver det har två spelare i laget 

även fotbollsträning i skolan två gånger i veckan. Anledningen till att välja deltagare från 

samma fotbollslag är för att minimera risken av att den organiserade fotbollsträningen under 

interventionen ska påverka resultatet på passningsspelet olika för olika spelare. För övrigt 

noterades inga bortfall under interventionen för dessa tio deltagare. 

3.2 Procent korrekta passningar (PKP) 

Den beroende variabeln i studien är procent korrekta passningar (PKP) under ett spelmoment 

som uppmanar och syftar till att behålla bollen inom det egna laget. Passningsspelet utförs i 

en matchlik miljö, det vill säga där med- och motspelares positioner och kroppsrörelser 

ständigt förändras. Tre variabler påverkar PKP, dessa är korrekt passning respektive felaktig 

passning alternativt bollförlust. För varje variabel har författaren formulerat en definition.  

 

Definitionen av en korrekt passning är; ”att som bollhållare medvetet förflytta fotbollen till en 

medspelare med endera fot, ben, bröst eller huvud”. Varför passningen måste vara medveten 

är för att öka validiteten. En boll som exempelvis studsar på en kroppsdel och råkar träffa en 

medspelare räknas således ej som en godkänd passning. Vidare räknas passningen som 

godkänd oavsett om bollbanan är längs marken eller i luften. Eftersom passningen kan slås i 

luften innebär det också att mottagaren kan bli tvungen att passa bollen med huvudet, vilket är 

anledningen till att en medveten passning med endera fot, ben, bröst eller huvud räknas som 

godkänt. Följande definition av en felaktig passning formulerades av författaren; ”att som 

bollhållare medvetet (dock ej med avsikten) förflytta fotbollen till en motspelare med endera 

fot, ben, bröst, huvud, arm eller hand”. Slutligen formulerade författaren följande definition 

av en bollförlust; ”att som bollhållare bli av med bollen, antingen genom att en motspelare 

erövrar bollen, alternativt att bollhållaren förflyttar bollen utanför den begränsande 

spelytan.”. 
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3.3 Test för procent korrekta passningar (PKP-test) 

Veckan innan respektive efter interventionen utfördes tre identiska tester (fördelade över tre 

dagar) för att undersöka passningsspelet inom såväl interventionsgruppen som 

kontrollgruppen. Interventionsgruppen spelade mot kontrollgruppen under varje test som 

pågick i 4x5 minuter med 1 minuts vila mellan omgångarna. Sammantaget pågick dessa 3 

tester i totalt 60 minuter.  

 

Anledningen till att utföra tre identiska tester under en vecka istället för ett test under en dag 

var tvådelat. Dels för att minimera risken att yttre dagsfaktorer (exempelvis motivation och 

sömn) skulle påverka lagets prestation och dels för att minimera risken av att den fysiska 

kapaciteten (exempelvis uthålligheten) ska påverka spelarnas förmåga att slå korrekta 

passningar. Detta eftersom 1 test som pågår i 60 minuter (under en dag) ställer större krav på 

den fysiska kapaciteten jämfört med 3 tester som pågår i 20 minuter fördelade över 3 dagar.  

 

Vidare utfördes testet på en konstgräsplan där ytan begränsades till 25x30 meter (utan mål). 

Anledningen till att ytan begränsades var för att förorsaka ett behov bland individerna att 

konstant uppdatera bilden av spelmönstret för att undvika att hamna i tidspress och bli av med 

bollen. Trots att testet utfördes på en begränsad yta utgick spelet ifrån dess tre skeenden, det 

vill säga anfallsspel (medspelare har bollen), försvarsspel (motspelarna har bollen) och 

omställning (övergången däremellan) således skedde ett liknande samspel/interaktion bland 

deltagarna som under matchspel. 

 

Innan varje test startade utfördes en gruppvis uppvärmning och en slantsingling för att 

bestämma vilket lag som skulle börja med bollen första omgången. Därefter började lagen 

med bollen varannan omgång. Inom den begränsande ytan ställde spelarna sig på en valfri 

position. Det laget som vann slantsinglingen uppmanades att göra sig spelbart varpå 

testledaren passade bollen till den närmsta spelaren som var spelbar. När bollen hamnade 

utanför spelytan spelade testledaren in en ny boll till det laget som inte spelat ut bollen. 

Bollhållaren själv tog ett beslut om hela bollen var utanför spelytan eller inte.  

 

Under varje test befann sig två testledare på plats. Testledare 1 hade till uppgift att starta 

kameran och samla in de bollar som hamnade utanför spelplanen. Testledare 2 hade till 

uppgift att hålla koll på speltiden och vilotiden samt spela in en ny boll när bollen hamnade 
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utanför spelplanen. Således positionerades cirka tio bollar vid testledare 2. För övrigt var 

testledarna tysta under hela testet för att inte påverka spelarnas prestation. 

3.4 Datainsamling 

En filmkamera (Panasonic HC-X920) användes för att samla in data. Denna stationerades 20 

meter ifrån spelplanen på ett stativ som nådde 1 meter över marken. Efter varje testdag 

överfördes videoklippen till en dator varpå tre variabler hos varje aktör noterades. Dessa var 

antal korrekta passningar (utifrån tidigare nämnda kriterier), antal felaktiga passningar 

(utifrån tidigare nämnda kriterier) alternativt antal bollförluster (utifrån tidigare nämnda 

kriterier).  

 

Genom en skriftlig redogörelse utfördes denna datainsamling av tio individer med 

grundläggande fotbollskunskap (8-15 års erfarenhet som fotbollsspelare/tränare). Varje 

person hade till uppgift att beräkna antal korrekta passningar respektive antal felaktiga 

passningar/bollförluster hos en aktör, således blev aktörerna tilldelade ett nummer från 1-10. 

För att öka reliabiliteten i datainsamlingen genomförde båda testledarna samma skriftliga 

redogörelse för två slumpmässigt utvalda spelare. Detta resultat jämfördes sen med tidigare 

resultat varpå inga avvikelser för respektive variabel noterades. 

3.5 Dataanalys 

Datorprogrammet SPSS användes för att analysera insamlad data. Funktionen explore 

användes för att kontrollera om data var normalfördelad. En mixed-design ANOVA användes 

för att kontrollera om datan uppfyllde kraven för att kunna analyseras med denna metod och 

för att skaffa upplysning om medelvärde, standardavvikelse samt eventuella signifikanta 

skillnader mellan samt inom grupperna. Signifikansnivån sattes till p < 0.05. 

3.6 Visualiseringsprogram 

Den oberoende variabeln i studien är ett visualiseringsprogram. Programmet består av två 

faser, en förberedande fas (30 minuter) och en utvecklande fas (4 veckor). Under den 

förberedande fasen gav testledaren interventionsgruppen grundläggande teoretisk kunskap om 

det psykologiska verktyget visualisering samt direktiv kring programupplägget. Se bilaga 8.  

 

Den utvecklande fasen bestod av tolv organiserade visualiserings-sessioner (OVS), fördelat 

på tre OVS per vecka, med en effektiv tid på cirka sex minuter per tillfälle. Under varje OVS 

placerades spelarna cirka en meter ifrån varandra på en bänk i omklädningsrummet varpå de 
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ombads att blunda och ta fem djupa andetag. Varje OVS inleddes med att testledaren läste 

upp veckans manuskript samtidigt som spelarna visualiserade. Efter högläsningen som tog 

cirka fyra minuter, fortsatte spelarna att visualisera i cirka 1-2 minuter till (totalt 5-7 min).  

 

Varje skript är skrivet av författaren, med inspiration hämtad från Jordet (2005) samt med 

utgångspunkt i PETTLEP-modellen (Holmes & Collins 2007). Dessa skript uppdaterades 

varje vecka, bland annat genom en successiv integrering av fler element från modellen. 

Åtgärden resulterar i en intervention med en högre grad av ekologisk validitet, vilket innebär 

att visualiseringen bättre återspeglar det faktiska utförandet för varje element som inkluderas 

(Wakefield & Smith 2012). Bland annat lades fler huvud och/eller kroppsrotationer in i 

samband med att spelarna blev bättre på att utföra färdigheten i verkliga livet, vilket går i linje 

med uppgifts-aspekten. Vidare utgick skripten från vad tidigare forskning har funnit kring 

effektivt visuellt sök-beteende (Roca et al. 2013; Vaeyens et al. 2007) och hur detta visuella 

sök-beteende kan utföras i praktiken (Jordet 2005). Se nedan för ett kort utdrag av ett skript. 

”Du tittar först över vänster axel och därefter över höger axel. Du känner att 

huvudrotationen går fort, cirka en sekund. Men trots det hinner du upptäcka viktig 

information. Till vänster såg du att medspelare 1 är skymd bakom en motspelare och till 

höger såg du att medspelare 4 är spelbar. Du hör dig själv säga ”jag är fri, passa!”. Du tar 

emot bollen och passar den till medspelare 4.”. Se bilaga 2-5 för alla manuskript. 

3.7 Visualiseringsförmåga 

Efter varje visualiseringssession fick spelarna besvara fem frågor kring upplevelsen av 

visualiseringen från en skala 1-10 där 1 motsvarar extremt otydligt och 10 motsvarar extremt 

tydligt. Frågorna har sin utgångspunkt i Sport Imagery Ability Questionnaire som har påvisat 

en hög validitet avseende att mäta visualiseringsförmågan (Williams & Cumming 2011). 

Syftet med frågeformuläret var tvådelat. Dels att undersöka förmågan hos gruppen att 

involvera varje sinne och dels att registrera antalet deltagare under varje session. Följande är 

ett exempel på en fråga; hur tydligt kände du att du involverade synsinnet under 

visualiseringen? Se bilaga 7 för alla frågor. 

3.8 Tillvägagångssätt 

Utifrån en subjektiv expertisbedömning av spelarnas fotbollsfärdigheter stratifierades 

deltagarna (n = 10) in i två till synes ekvivalenta grupper, en interventionsgrupp (n = 5) och 

en kontrollgrupp (n = 5). Denna bedömning gjordes av lagets huvudtränare baserat på 

tränings- och matchobservationer.  
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Interventionsgruppen tilldelades ett visualiseringsprogram som hade för avsikt att skapa 

mentala föreställningar om hur spelarna scannar av sin omgivning på fotbollsplanen, 

framförallt innan bollmottag för att erhålla relevant information till efterföljande åtgärd med 

bollen. Kontrollgruppen tilldelades ett stabilitets/rörlighetsprogram (SR-program). SR-

programmet bestod av lätta styrkeövningar med egen kroppsvikt som i vissa övningar även 

ställde krav på balansen och rörligheten i höft-, knä- och fotled samt ryggrad. Anledningen till 

att kontrollgruppen fick ett SR-program var för att minimera risken av att resultatet skulle 

påverkas av att ena gruppen (interventionsgruppen) i större utsträckning blev observerade 

eller deltog i något till synes meningsfullt jämfört med den andra gruppen (kontrollgruppen), 

med andra ord för att utesluta en Hawthorne effect (McCarney et al. 2007). 

 

Programmen pågick av praktiska skäl under fyra veckor och antalet sessioner (n = 12) utgick 

från tidigare studier (Jordet 2005; Seif-Barghi et al. 2012; Gulliot et al. 2013) som funnit en 

prestationsförbättring med ett antal mellan 10-20 visualiserings-sessioner. Varje session 

utfördes 10 respektive 20 minuter innan regelbunden träning i ett omklädningsrum vari 

samma testledare befann sig. Under tiden ena gruppen genomförde programmet spelade den 

andra gruppen smålagsspel och efter varje vecka alternerades ordningsföljden. Utöver dessa 

två träningsprogram såg träningsupplägget likadant ut för deltagarna och för att minimera 

risken av att den vardagliga träningen skulle påverka resultatet på passningsspelet utfördes 

ingen isolerad teknikträning för passningar och mottagningar under interventionsperioden. 

3.9 Manipulationscheck 

Manipulation check är en term i experimentell forskning inom samhällsvetenskap som 

hänvisar till vissa typer av sekundära utvärderingar av ett experiment. Den består av mätbara 

variabler som visar vad de manipulerade variablerna samtidigt påverkar förutom den 

beroende variabeln (PKP) av intresse (Wikipedia). Det går att se likheter mellan manipulation 

check och den sociala validiteten, vilken har visat sig vara relevant för att utvärdera 

interventioner i komplexa sportförhållanden (Jordet 2005 citerar Strean 1998).  

 

Efter interventionen fick spelarna därför besvara sju frågor relaterade till upplevelsen av 

programmet. Ett exempel på en fråga för interventionsgruppen var; Har antalet huvud 

och/eller överkroppsrotationer ökat efter programmet? Ett exempel på en fråga för 

kontrollgruppen var; Har din rörlighet förbättrats efter programmet? Dessa frågor har sin 
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utgångspunkt i det frågeformulär Jordet (2005) använde i sin studie för att undersöka den 

sociala validiteten av programmet. Se bilaga 10 och 11 för alla frågor. 

3.10 Validitet och reliabilitet 

Populationen som deltog i studien var minst 12 år gamla med minst 5 års erfarenhet av 

organiserad fotboll. Kravet på att individerna ska ha fyllt 12 år är för att minimera risken av 

att åldern ska vara en påverkande faktor på VUA-förmågan. Detta eftersom utvecklandet av 

det visuella systemet har nått sin fulla potential mellan 10-12 år (Ward & Williams 2003). 

Orsaken till att rekrytera individer med minst 5 års erfarenhet av organiserad fotboll var för 

att minimera risken av att de tekniska fotbollsfärdigheterna ska vara en begränsande faktor 

under PKP-testet.  

 

Ett pilottest utfördes för att säkerställa att den begränsade ytan på PKP-testet var gynnsam för 

de visuellt utforskande aktiviteterna och för att garantera att kameran som filmade respektive 

test positionerades på ett lämpligt avstånd och genererade tillräckligt bra bild för att kunna 

observera respektive variabel (korrekt passningar, felaktig passningar/bollförlust). Den 

operationella definitionen för ovanstående variabler har modifierats för att öka validiteten i 

PKP-testet. Bland annat måste en korrekt passning vara medvetet slagen för att noteras. 

Dessutom utfördes tre identiska test fördelade på tre dagar för att undvika att dagsformen ska 

påverka resultatet i testet, således antas validiteten öka jämfört med att endast ha ett test.  

 

Datainsamlingen för de nyssnämnda variablerna utfördes av tio individer med grundläggande 

fotbollskunskap. Dessa individer antas bland annat kunna observera om passningen är 

medvetet slagen eller inte. Detta ökar med andra ord validiteten jämfört med att låta tio 

individer utan grundläggande fotbollskunskap utföra datainsamlingen. För att öka 

reliabiliteten i datainsamlingen utfördes ett stickprov under varje datainsamling. Testledarna 

valde slumpmässigt ut två aktörer att analysera, således utfördes datainsamlingen av två 

personer för två aktörer vid varje tillfälle.  

 

Frågorna som antas utvärdera deltagarnas visualiseringsförmåga har sin utgångspunkt i Sport 

Imagery Ability Questionnaire som har påvisat en hög validitet för att utvärdera och mäta 

visualiseringsförmågan (Williams & Cumming 2011). 
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3.11 Etiska överväganden 

Studien har följt det grundläggande individskyddskravet som består av fyra delar: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

I linje med informationskravet har deltagarna blivit informerande om att deltagandet sker 

frivilligt, deras uppgifter i studien, syftet med studien samt att de när som helst kan avbryta 

sina medverkan i studien. Beträffande samtyckeskravet har deltagarna blivit informerade om 

att de får bestämma hur länge de vill delta och inom vilka villkor de medverkar. På grund av 

att deltagarna är under 15 år har deras föräldrar kontaktats via mejl och givit skriftligt 

informerat samtycke. Vad gäller konfidentialitetskravet har deltagarna blivit informerade om 

att de kan känna sig säkra över att obehöriga inte kommer kunna ta del av deras 

personuppgifter. De enstaka uppgifter om deltagarna som antecknades avser åldern på 

individerna samt hur länge individerna har spelat organiserad fotboll. Detta omöjliggör 

således en identifiering av de deltagande. Utifrån nyttjandekravet har deltagarna blivit 

informerade om att insamlad data endast kommer att användas för studiens syfte och således 

ej för kommersiellt bruk. 

4 Resultat 
Nedan redovisas resultatet för procent korrekta passningar (medelvärde, standardavvikelse 

och signifikansvärde), visualiseringsförmågan (medelvärde och standardavvikelse) samt för 

manipulationscheck (medelvärde och standardavvikelse).  

4.1 Procent korrekta passningar (PKP) 

En 2 (försöksgrupper) x 2 (tid; för-test & efter-test) mixed-design ANOVA utfördes för att 

bedöma effekterna av två olika program (visualiseringsprogram, rörlighet/stabilitetsprogram) 

på deltagarnas PKP, över två tidpunkter (före interventionen, efter interventionen). För dessa 

analyser representerar försöksgrupperna eventuella skillnader mellan grupperna medan tid 

representerar eventuella skillnader inom grupperna.  

 

Av resultatet att döma ökade interventionsgruppen med 5 procentenheter i PKP från M = .66 

± .06 vid för-test till M = .71 ± .06 vid efter-test. Detta kan jämföras med kontrollgruppen 

som ökade med knappt 1 procentenhet i PKP (för-test M = .72 ± .09, efter-test M = .73 ± .04). 

Se figur 1 nedan. 
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Figur 1 – Effekten av respektive program på procent korrekta passningar. 

 

Standardiserade tester av datans lämplighet för mixed ANOVA har utförts varav inga 

bekymmer noterades, Levene’s Test of Equality of Error Variances, p = .26 (för-test) och p = 

.60 (efter-test) respektive Box’s Test of Equality of Covariance Matrices,  p = .23. Dessa 

tester används för att bedöma likheter av variansen avseende den beroende variabeln utifrån 

två grupper samt för att bestämma om två eller flera kovariansmatriser är samma.  

 

Det existerande ingen signifikant interaktionseffekt mellan programmen och tid, Wilks’ 

Lambda = .61, F (1, 8) = 5.06, p = .06, η2 = .39. Resultatet innebär att förändringen över tid 

(från för-test till efter-test) avseende den beroende variabeln inte skilde sig åt mellan 

grupperna. Effekten för tid visade att grupperna sammantaget inte förbättrades sig eller 

försämrade sig, Wilks’ Lambda = .68, F (1, 8) = 3.72, p = .09, η2= .32. Resultatet innebär att 

huvudeffekten för tid inte var signifikant. Det existerande ingen signifikant skillnad avseende 

den beroende variabeln mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen, F (1, 8) = .90, p = 

.37, η2= .10. Resultatet innebär att huvudeffekten mellan grupp inte är signifikant. 

4.2 Visualiseringsförmåga 

Efter varje visualiserings-session (totalt 12 sessioner fördelat på 3 sessioner per vecka) fick 

deltagarna besvara fem frågor avseende hur tydligt de upplevde att de involverade respektive 

sinne. Med hjälp av datorprogrammet SPSS, har ett medelvärde och en standardavvikelse 
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beräknats för gruppen under varje vecka och för alla veckor. Den data som presenteras nedan 

är ordinal, med en naturlig rangordning från noll = extremt otydligt till tio = extremt tydligt. 

 

Det sinne som gruppen upplevde att de involverade mest tydligt sammantaget under alla fyra 

veckor var synsinnet (M = 8.10 ± 1.14). Därefter hamnade känselsinnet (M = 7.10 ± 1.50) 

och hörselsinnet (M = 7.10 ± 1.56). Strax under dessa sinnen blev det kinestetiska sinnet 

placerat (M = 6.80 ± 1.28). Luktsinnet, som involverades minst tydligt (M = 5.40 ± 2.09) 

hade också störst standardavvikelse. Den relativt stora standardavvikelsen visade också att 

tydligheten i användandet av detta sinne skilde sig mera åt mellan spelarna. Av resultatet att 

döma involverade gruppen varje sinne mer än medelpunkten på skalan sammantaget under 

alla veckor. Se bilaga 9. 

 

Figur 2 nedan illustrerar ett medelvärde av hur tydligt gruppen upplevde att de involverade 

respektive sinne under varje vecka. Av resultatet att döma involverade gruppen varje sinne 

förutom luktsinnet (som var ett komplement sinne) mer än 6 på den 10 gradiga skalan.  

Vidare var skillnaden av upplevelsen i hur tydligt gruppen involverade respektive sinne 

mindre under vecka 46 och 47 jämfört med vecka 45 och 46, framförallt avseende synsinnet 

jämfört med de andra sinnena. 

 

 
Tio gradig skala (1 = extremt otydligt, 10 = extremt tydligt) 

Figur 2 – Upplevelsen av hur tydligt gruppen involverade respektive sinne under varje vecka. 
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4.3 Manipulationscheck 

Efter interventionen fick spelarna besvara sju frågor relaterade till upplevelsen av respektive 

program. Med hjälp av datorprogrammet SPSS, har ett medelvärde och en standardavvikelse 

beräknats för såväl interventionsgruppen som kontrollgruppen. Den data som presenteras 

nedan är en i ordinal-format, med en naturlig rangordning från 1 = inget alls, 4 = ganska till 7 

= väldigt mycket.  

 

Avseende upplevelsen av visualiseringsprogrammet, uppskattade spelarna att deras 

perceptionsförmåga respektive deras antal huvud och/eller överkroppsrotationer hade 

förbättrats/ökat efter programmet (M = 4.80 respektive M = 5.00). Liknande resultat (M = 

5.00) genererades för frågan om deltagarnas prestation generellt hade förbättrats efter 

programmet. På frågan om programmet hade varit störande visade resultatet  M = 1.80 och på 

frågan om deltagarna är nöjda med programmet och resultatet av det, svarade gruppen M = 

5.60.  

 

Utifrån rörlighets/stabilitetsprogrammet upplevde kontrollgruppen inte en lika stor förbättring 

i den effekt deras program hade för avsikt att påverka, nämligen rörligheten och den fysiska 

kapaciteten (M = 4.40 respektive M = 3.60). Vad gäller förbättringen av deltagarnas generella 

prestation efter programmet visade resultatet inte heller lika höga poäng (M = 4.20). Däremot 

upplevde deltagarna precis som interventionsgruppen att programmet inte hade varit störande 

(M = 1.80). Se nedan i tabell 1 för respektive fråga och poäng. 

 

Tabell 1 – Jämförelse mellan gruppernas upplevelse av effekten för respektive program. 
I = Interventionsgrupp 

K = Kontrollgrupp 

Intervention Kontroll 

M SD M SD 

I. 1. Är perceptionsförmågan viktig för din prestation som fotbollsspelare? 

K. 1. Är fysträning viktig för din prestation som fotbollsspelare? 
5.60 1.14 6.80 .45 

I. 2. Är huvud och/eller överkroppsrotationer viktig för din prestation som fotbollsspelare? 

K. 2. Är rörlighetsträning viktig för din prestation som fotbollsspelare? 
6.00 .71 6.00 1.22 

I. 3. Har din perceptionsförmåga förbättrats efter programmet? 

K. 3. Har din fysiska kapacitet förbättrats efter programmet? 
4.80 .84 4.40 .55 

I. 4. Har antalet huvud och/eller överkroppsrotationer ökat efter programmet? 

K. 4. Har din rörlighet ökat efter programmet? 
5.00 .00 3.60 1.67 

I. 5. Har din prestation förbättrats efter programmet? 

K. 5. Har din prestation förbättrats efter programmet? 
5.00 .71 4.20 1.48 

I. 6. Har programmet på något sätt varit störande? 

K. 6. Har programmet på något sätt varit störande? 
1.80 1.79 1.80 .84 
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I. 7. Är du nöjd med programmet och resultatet av det? 

K. 7. Är du nöjd med programmet och resultatet av det? 
5.60 1.14 5.00 .71 

Sju gradig skala (1 = inget alls 4 = ganska 7 = väldigt mycket) 

5 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka effekten av visuell perceptionsträning genom ett 

visualiseringsprogram på juniorfotbollsspelares procent korrekta passningar (PKP). Den 

förmåga studien hade för avsikt att påverka var de visuellt utforskande aktiviteterna (VUA) 

hos varje spelare, vilket i sin tur antogs påverka dennes PKP. Nedan diskuteras resultatet, 

studiens styrkor respektive begränsningar samt framtida forskning. 

 

Av resultatet att döma förbättrade interventionsgruppen sitt PKP med 5 procentenheter medan 

kontrollgruppen knappt ökade med 1 procentenhet, den statistiska analysen visade dock att 

skillnaden inte var signifikant. Trots att resultatet inte var signifikant tyder trenden och 

effektstorleken på att visualiseringsprogrammet har medfört en positiv effekt på spelarnas 

PKP. Vilket även spelarna själva upplevde utifrån det resultat som manipulationschecken gav. 

5.1 Studiens begränsningar 

Anledningen till det faktum att resultatet inte blev signifikant kan bero på ett flertal faktorer. 

Framförallt kan det bero på det ringa deltagarantalet (n = 10) i studien. Detta eftersom små 

stickprov ( <30 ) kan resultera i att signifikanstestningar blir tvivelaktiga då 

stickprovstorleken, effektstorleken och vald signifikansnivån är för låg för att upptäcka 

skillnader. Följaktligen innebär detta att typ 2 felet (att felaktigt acceptera nollhypotesen) 

riskerar att bli för stort. 

 

Dessutom pågick studien under en relativt kortvarig period (4 veckor). Detta att jämföra med 

tidigare visualiseringsinterventioner som funnit signifikanta prestationsförbättringar på en 8-

veckors intervention med 67 deltagare (Seif-Barghi et al. 2011), en 16-veckors intervention 

med 12 deltagare (Gulliot et al. 2013) samt en 6-veckors intervention med 33 deltagare 

(Ramsey et al. 2007). Med andra ord hade fler deltagare alternativt en längre intervention 

eventuellt kunnat resultera i ett p-värde som närmar sig signifikansnivån.  

 

Orsaken kan också vara att visualiseringsprogrammet faktiskt inte var tillräckligt kraftfullt för 

att påverka prestationen hos deltagarna. Detta kan bero på att studiens manuskript pågick i 

cirka 4-6 minuter per session medan William et al. (2013) rekommenderar att börja med 
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skript som pågår i cirka 1-2 minuter, hos individer som är nya med visualisering som i det här 

fallet. Följaktligen hade durationen på skripten kunnat förkortas alternativt ökat successivt. 

Inga individuella önskemål inom skripten har tagits i beaktande, vilket möjligen hade kunnat 

öka motivationsnivån för visualiseringen och således förbättrat visualiseringsförmågan 

(Wakefield & Smith 2012; Smith et al. 2001).  

 

En annan begränsande faktor i studien är PKP-testets reliabilitet, validitet och praktiska 

överförbarhet. Eftersom testet utfördes på en begränsad yta går det inte att uttala sig om att 

visualiseringsprogrammet skulle ge samma effekt av PKP under riktiga matcher. PKP 

beräknas genom att dividera antal korrekta passningar (KP) med antal korrekta passningar 

(KP) plus antal felaktiga passning (FP) plus antal bollförluster (BF). För att öka validiteten i 

det test som antogs beräkna PKP hade således en bättre definition av bollförlust varit något i 

stil med; ”att som bollhållare bli av med bollen, antingen genom att en motspelare erövrar 

bollen, alternativt att bollhållaren förflyttar bollen utanför den begränsande spelytan, med 

utgångspunkt från det ögonblick spelaren tar emot en passning från en medspelare”.  

 

Det som är understruket är det som har lagts till på studiens nuvarande definition. Tillägget 

innebär att en godkänd bollförlust enbart skall noteras om bollhållaren har tagit emot bollen 

från en medspelare. Om en spelare erövrar bollen från en motspelare räknas det således inte 

som en godkänd bollförlust. Anledningen till att denna definition ökar validiteten är för att 

programmet endast/framförallt lade fokus på att förbättra spelarens visuella perception innan 

bollmottaget när laget spelar anfallsspel. Programmet lade med andra ord lite vikt på att 

förbättra den visuella perceptionen när laget spelar försvarsspel. Således ger studiens 

definition av respektive variabel eventuellt lite felaktig information avseende om spelaren 

faktiskt har förbättrat den visuella perceptionsförmågan i anfallsspel. Samma tillägg avseende 

definitionen bör även verkställas för de andra två variablerna, vilket alltså skulle öka 

validiteten i PKP-testet. 

 

Vidare utfördes testet under ett samspel mellan tio individer. Detta ger upphov till en rad 

faktorer som är svåra att fullständigt kontrollera, vilket således minskar reliabiliteten i testet. 

Dessa faktorer är förutom sömn, kost och återhämtning bland annat individuella och 

kollektiva förmågor inom fotboll. Till exempel tekniken i mottagning och passning samt 

grundförutsättningarna i såväl anfalls- som försvarsspel. En skillnad inom dessa faktorer från 

för-test till efter-test kan således påverka resultatet, vilket alltså minskar reliabiliteten i testet. 
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Förutom dessa faktorer påverkas resultatet av lusten och förmågan hos bollhållarens 

medspelare att göra sig spelbara. En spelare kan faktiskt ha utfört VUA innan bollmottag, 

men om medspelarna blir ståendes i passningsskugga (medspelare står bakom motspelare) 

kan bollhållaren inte slå en korrekt passning hur mycket information (exempelvis med- och 

motspelares kroppsrörelser och positioner samt fria ytor) denne än har tagit in. Detta innebär 

att varje spelare är beroende av medspelarnas lust och förmåga att göra sig spelbar, vilket i sin 

tur påverkas av motspelarnas kapacitet att markera och täcka ytor. Således kan resultatet vara 

lite missvisande. Förklaringen kan alltså vara att dennes medspelare inte gör sig spelbar eller 

att motspelarna har blivit bättre på att försvara sig. Under dessa förhållanden hade en mätning 

av såväl PKP som VUA varit mer värdefullt jämfört med en mätning av endast en utav dem. 

5.2 Studiens styrkor 

Trots att resultatet i den här studien inte var signifikant kan en differens ändå ha uppstått inom 

och mellan grupperna. Förklaringen kan vara att visualiseringsprogrammet, i högre grad 

förbättrade gruppens förmåga att scanna av omgivningen (fler antal VUA) på fotbollsplanen, 

framförallt i anfallsspel innan bollmottag. Detta går i linje med tidigare forskning (Jordet, 

Bloomfield & Hejimerikx 2013; Eldridge et al. 2013) som funnit att fler antal VUA innan 

bollmottag troligen innebär en detaljrikare information om spelmönstret och en bättre 

antecipationsförmåga. Av allt att döma resulterar det i att efterföljande beslut med bollen 

förbättras. Detta sök-beteende har som tidigare nämnt visat sig förbättra procent korrekt 

passningar hos såväl senior- som juniorfotbollsspelare (Ibid). 

 

Den bakomliggande mekanismen till förbättringen kan förklaras utifrån studiens hypotes. 

Spelaren uppfattar, värderar och beslutar sig innan bollmottag och behöver följaktligen enbart 

agera väl som bollhållare. Åtgärden leder till att tiden minskar för försvararen att närma sig 

denne. Detta gör det svårare för det försvarande laget att återerövra bollen och lättare för det 

anfallande laget att slå korrekta passningar till varandra samt minska antalet felaktiga 

passningar/bollförluster.  

 

Det är dock svårt att säkerställa att visualiseringsprogrammet var den unika bidragande 

orsaken bakom en förbättring av PKP under testet. Ett försök att minimera risken av att yttre 

faktorer (exempelvis sömn och återhämtning) har påverkat PKP var att utföra tre identiska 

test varannan dag. Varje test bestod av fyra spelomgångar som pågick i fem minuter. Totalt 

fick spelarna således 60 minuter (under en vecka) på sig att utföra så många korrekta 
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passningar och så få felaktiga passningar/bollförluster som möjligt. Detta antas ge ett mer 

rättvisande resultat jämfört med att enbart utvärdera PKP-förmågan under en testdag.  

 

Trots att studien inte hade för avsikt att mäta antal VUA så har en manipulationscheck 

använts som en sekundär utvärdering av programmen. Åtgärden ger ett subjektivt mått på 

programmens effekt på deltagarna. Denna insats har visat sig vara relevant för att utvärdera 

interventioner i komplexa sportförhållanden (Jordet 2005 citerar Strean 1998).  

 

Av resultatet att döma var både grupperna nöjda med programmet och dess effekt på 

förmågan programmet hade för avsikt att påverka. Det vill säga den fysiska förmågan 

(närmare bestämt rörligheten, balansen och styrkan) respektive den psykologiska förmågan 

(närmare bestämt den visuella perceptionen i anfallsspel innan bollmottag). I synnerhet 

upplevde visualiseringsgruppen en positiv effekt av programmet. Gruppen upplevde bland 

annat en ökning av antalet VUA och att deras visuella perception samt generella prestation 

hade förbättrats på grund av programmet. PKP-testet och manipulationschecken tillsammans 

utgör således en tydligare bild av programmets effekt. 

 

För att minimera risken av en Hawthorne effekt (McCarney et al. 2007) blev kontrollgruppen 

tilldelade ett rörlighets/stabilitetsprogram. Detta program antas inte förbättra passningsspelet 

utan syftar enbart till att försöka skapa en jämbördig känsla av att bli sedd och en likvärdig 

motivationsnivå mellan försöksgrupperna. Som tidigare nämnt var såväl interventionsgruppen 

som kontrollgruppen nöjda med programmen vilket således antyder att åtgärden uppfyllde sin 

funktion. 

 

Det visualiseringsprogram interventionsgruppen fick har sin utgångspunkt i PETTLEP-

modellen (Holmes & Collins 2001) vilket skapar goda förutsättningar för att optimera och 

effektivisera visualiseringsinterventioner. Alla sju element inom modellen har integreras för 

att öka den ekologiska validiteten (Wakefield & Smith 2012). För att individerna ska fokusera 

på rätt saker har det skett en successiv ökning av antal element i visualiseringsskripten. Detta 

går i linje med Solcum och Tiger (2011) som förklarar att utvecklingen av en ny färdighet bör 

starta enkelt för att göra det mer komplext allteftersom individerna förbättrar sin kapacitet. 

Vidare har flera sinnen (visuellt, kinestetiskt, känsel, auditivt samt olfaktoriskt) mer eller 

mindre involverats i skriptet för att stärka upplevelsen av visualiseringen (Hall, Pongrac & 

Buckolz 1985).  
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För att påstå att spelarna behärskar förmågan att visualisera har ett frågeformulär med 

utgångspunkt i Sport Imagery Ability Questionnaire tillämpats (Williams & Cumming 2011). 

Av resultatet att döma involverade deltagarna alla fem sinnen på en högre nivå än 

medelpunkten på skalan. Detta indikerar således att deltagarna faktiskt har lyckats bra med att 

tillämpa detta psykologiska verktyg under interventionen, för att i sin tur utveckla den visuella 

perceptionsförmågan i anfallsspel och till följd därav PKP. Variationen av hur mycket 

deltagarna upplevde att de involverade varje sinne under respektive vecka antas bero på att 

sinnena integrerades olika mycket i de fyra manuskripten som skrevs av författaren. 

5.3 Framtida forskning 

Som tidigare nämnt inriktade sig studiens manuskript framförallt på att förbättra den visuella 

perceptionen innan bollmottag i anfallsspel och inte i försvarsspel. Således vore det intressant 

att undersöka effekten av ett visualiseringsprogram som syftar till att förbättra den visuella 

perceptionen i försvarsspel på lagets förmåga att försvara sig och återerövra bollen. 

Alternativt att jämföra effekten av två olika visualiseringsprogram på effekten av PKP och 

bollerövring. Det första programmet inriktar sig mot att förbättra den visuella perceptionen i 

anfallsspel medan det andra programmet inriktar sig mot att förbättra den visuella 

perceptionen i försvarsspel. 

 

Visualiseringsprogrammet hade som sagt för avsikt att påverka spelarens visuella perception 

innan bollmottag i anfallsspel, som i sin tur antas förbättra dennes PKP. Således har studien 

inte för avsikt att mäta antal VUA. Istället antas programmet indirekt påverka PKP genom att 

öka antalet av de förberedande VUA i samband med framtida åtgärder med fotbollen. På 

grund av praktiska skäl har studien inte genomfört en mätning av antalet VUA, däremot har 

spelarnas subjektiva upplevelse av förmågan att utföra VUA uppmärksammats. En 

intervention som mäter såväl PKP som antalet VUA hade dock varit mer uttömmande och 

rättvisande. Denna undersökning hade kunnat göras under riktiga matcher med en kamera 

som filmar varje spelare. Datainsamling hade kunnat göras för båda dessa variabler. Förutom 

att analysera skillnader inom respektive mellan grupp för visualiseringsprogram respektive 

rörlighets/stabilitetsprogram hade en korrelationsanalys på antalet VUA och PKP kunnat 

förstärka/försvaga hypotesen om att det föreligger ett samband mellan en ökning av antalet 

VUA och en förbättring i PKP. 
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Eftersom båda försöksgrupperna hamnade strax ovanför 70 PKP skulle det också vara av 

intresse att undersöka om juniorfotbollsspelare har nått sin maximala potential strax ovanför 

70 PKP. Detta resultat går att jämföras med en liknande studie (Seif-Barghi et al. 2011) som 

fann en förbättring avseende PKP hos interventionsgruppen från 65.5 ± 4.5 till 73.6 ± 3.9 

samt för kontrollgruppen från 67.1 ± 4.1 till 68.1 ± 5.1, det vill säga runt 70 PKP. Slutligen 

vore det intressant att undersöka om ett visualiseringsprogram kan förbättra den visuella 

perceptionen i såväl försvarsspel som anfallsspel inom andra sporter och jämföra eventuella 

skillnader mellan könen. 

5.4 Slutsats 

Trots att resultatet av interventionen inte var signifikant så indikerar trenden att 

interventionsgruppen i högre grad förbättrade PKP jämfört med kontrollgruppen. Dock går 

det inte att säkerställa att visualiseringsprogrammet var den enda bidragande orsaken till 

resultatet eftersom flera okontrollerbara faktorer kan ha påverkat spelarnas resultat på 

passningstestet. Avseende manipulationschecken så upplevde deltagarna positiva effekter av 

respektive program. I synnerhet interventionsgruppen som bland annat upplevde att deras 

visuella perceptionsförmåga hade förbättrats och att antalet visuellt utforskande aktiviteter 

hade ökat efter interventionen. Således antyder resultatet på PKP-testet och 

manipulationschecken tillsammans att ett visualiseringsprogram kan ge positiva effekter på 

manliga juniorfotbollsspelares visuella perceptionsförmåga i anfallsspel och till följd därav 

förbättra deras PKP. Dock krävs mer forskning för att konstatera att så är fallet. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte: Att undersöka effekten av visuell perceptionsträning genom ett visualiseringsprogram 
på juniorfotbollsspelares passningsspel. 
 
Frågeställningar: 

- Vad är förändringen avseende procent korrekta passningar efter en intervention av ett 
visualiseringsprogram? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Geir Jordet, Number of passes and Football, Motor imagery and Tennis and Performance, 
Effect of mental imagery and Elite athletes, Perceptual-cognitive skills and Soccer 

 
Var har du sökt? 
Discovery 
Wikipedia 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: Geir Jordet 
Discovery: Number of passes and football 
Discovery: Motor imagery and Tennis and Performance 
Discovery: Effect of mental imagery and Elite athletes 
Discovery: Perceptual-cognitive skills and Soccer 

 
Kommentarer 
En del av artiklarna som rör området imagery har författaren funnit genom att läsa en 
artikel (exempelvis Jordet 2005) som innehåller uppgifter om en/flera relevanta artiklar 
(exempelvis Vaeyens et al. 2007), denna artikeln kan i sin tur innehålla en/flera relevanta 
artiklar (exempelvis Jeannerod 2001 och Ramsey et al. 2007) osv. Detta är anledningen till 
att så få sökord har använts.  
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Bilaga 2 

Manuskript till visualiseringsgruppen vecka 45 

Du befinner dig på Östermalms IP. Det är höst ute och du känner lukten av löven. Den 

kvadratiska ytan du snart ska spela smålagsspel på är placerad strax utanför straffområdet och 

är begränsad till cirka 25x30 meter med en kona vid varje hörn. Du ser dig omkring. Du ser 

att dina medspelare och motspelare har olika färger på västarna och att vissa befinner sig på 

ett avstånd nära dig medan andra befinner sig på ett avstånd längre ifrån dig. Du hör småprat i 

bakgrunden. Du väljer att ignorera det. Istället väljer du att fokusera på var du har dina med- 

och motspelare runt omkring dig. Du vrider på huvudet till vänster och ser medspelare 1,2 och 

3 och motspelare 1 och 2. Du vrider på huvudet till höger och ser medspelare 4 och 5 och 

motspelare 3,4 och 5. Du vrider på på överkroppen för att hämta information om vad som 

finns bakom din rygg. Bakom din rygg ser du medspelare 6 och motspelare 6. Du står på tårna 

och hoppar upp och ner på din plats. Du känner dig redo och laddad inför spelet! Du ser att 

tränaren går mot spelytan. Han håller i sitt tidur och har visselpipan i munnen. Han startar 

klockan, blåser i visselpipan, skickar in en boll och spelet är igång! Medspelare 1 får bollen 

och passar den till medspelare 2. Medspelare 2 gör en kroppsfint och passar den till 

medspelare 3. Du är på väg att få bollen av medspelare 3. Genom att rotera på huvudet söker 

du efter passningsalternativ. Du tittar först över vänster axel och därefter över höger axel. Du 

känner att huvudrotationen går fort, cirka en sekund. Men trots det hinner du upptäcka viktig 

information. Till vänster såg du att medspelare 1 är skymd bakom en motspelare och till höger 

såg du att medspelare 4 är spelbar. Du hör dig själv säga ”jag är fri, passa!”. Du tar emot 

bollen och passar den till medspelare 4. Du känner skillnaden i trycket mot foten när du tar 

emot bollen jämfört med när du passar iväg bollen. Medspelare 4 slår en direktpass till 

medspelare 1. Du ser att du är spelbar. Du vrider på huvudet till vänster och till höger. Du ser 

att alla dina medspelare är markerade av en motspelare förutom medspelare 2 som är spelbar 

till höger. Du ropar att du vill ha bollen av medspelare 1. Du får bollen och slår en direktpass 

till medspelare 2. Han tar emot bollen men blir av med bollen i nästa situation. Du hör en 

medspelare skrika ”sätt press på bollhållaren!” Du ser att du är närmast bollhållaren och 

därför blir det du som får sätter pressen på bollhållaren. På vägen mot bollhållaren ser du snett 

fram till vänster att medspelare 1 är spelbar på kanten. Du springer fram till bollhållaren och 

tacklar honom. Du känner först hur din höft stöter emot hans höft och därefter hur din axel 

träffar hans axel. Motspelaren tappar balansen och du erövrar bollen. Du slår en långpass till 

medspelare 1… 
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Bilaga 3 

Manuskript till visualiseringsgruppen vecka 46 

Du befinner dig på Östermalms IP. Det är höst ute och du känner lukten av löven. Den 

fyrkantiga ytan du snart ska spela bollinnehav på är placerad strax utanför straffområdet och 

är begränsad till cirka 25x30 meter med en gul kona vid varje hörn. Du ser dig omkring. Du 

ser att dina medspelare och motspelare har olika färger på västarna och att vissa befinner sig 

på ett avstånd nära dig medan andra befinner sig på ett avstånd längre ifrån dig. Du hör 

småprat i bakgrunden. Du väljer att ignorera det. Istället väljer du att fokusera på var du har 

dina med- och motspelare. Du vrider på huvudet till vänster och ser medspelare 1,2 och 3 och 

motspelare 1 och 2. Du vrider på huvudet till höger och ser medspelare 4 och 5 och 

motspelare 3,4 och 5. Du vrider på på överkroppen för att hämta information om vad som 

finns bakom din rygg. Bakom din rygg ser du medspelare 6 och motspelare 6. Du står på tårna 

och hoppar upp och ner på din plats. Du känner dig redo och laddad inför spelet! Du ser att 

tränaren går mot spelytan. Han håller i sitt tidur och har visselpipan i munnen. Han startar 

klockan, blåser i visselpipan, passar in en boll och spelet är igång! Medspelare 1 får bollen. 

Du vrider på huvudet till vänster och ser att medspelare 2 är spelbar. Huvudvridningen tar 

mindre än en halv sekund. Du ropar högt ”Jaa, jag är fri!”. Du får bollen och utför en 

mottagning till vänster för att hamna i en bättra vinkel i förhållande till medspelare 2. Du 

passar bollen till medspelare 2. Du känner att foten träffar mitt på bollen vilket resulterar i att 

bollens riktning och hastighet blir perfekt. Medspelare 2 slår en direktpass till medspelare 3. 

Medspelare 3 gör ett dribblingsförsök men blir av med bollen. Du skriker ”Sätt press!”. 

Medspelare 4 befinner sig närmast bollhållaren. Han sätter pressen och återerövrar bollen. Du 

är markerad och befinner dig centralt i spelplanen. Du roterar på huvudet för att söka efter en 

fria yta att springa till. Du vrider på huvudet över vänster axel och ser flera med- och 

motspelare men ingen fri yta. Du vrider på huvudet över höger axel och ser en fri yta som du 

med rappa steg springer till. På vägen mot den fria ytan ser du att medspelare 5 är omarkerad 

och blir därför ett tänkbart passningsalternativ när du får bollen. Du befinner dig på den fria 

ytan och ropar ”Jaa, passa!”. Medspelare 4 passar bollen till dig och du slår en direktpass till 

medspelare 5. Du träffar foten mitt på bollen och får ett bra flyt på bollbanan. Medspelare 5 

blir snabbt pressad av två motspelare. Du hör han skrika ”Hjälp!”. Du ser att bollen kan spelas 

mellan dessa motspelare. Du springer till den ytan som är cirka 10 meter ifrån dig. Under den 

korta vägen mot den fria ytan hinner du vrida på huvudet en gång till höger. Du hämtar 

information om att medspelare 6 befinner sig fri på andra kanten. Du ropar ”Passa bollen!” 

och precis när du kommer till den fria ytan passas bollen mellan motspelarna. Du tar emot 
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bollen med sulan på foten. Du känner att bollen är still. Du tar en liten ansats, pendlar med 

tillslagsbenet och slår en perfekt höjdboll till medspelare 6. Du träffar med vristen ganska 

långt ner på bollen för att få bollen att lyfta från marken. Du säger till dig själv i huvudet bra 

huvudvridningar! Äntligen börjar jag se på spelet mer än jag ser på bollen. Spelet fortsätter…  
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Bilaga 4 

Manuskript till visualiseringsgruppen vecka 47 

Du befinner dig på 11-mannaplanen på Östermalms IP. Du tittar ner på konstgräsplanen och 

noterar att mattan är grön. Du observerar också att varje konstgrässtrå sträcker sig cirka 1cm 

över marken. Det är höst ute och du känner lukten av löven. Du ser även att det ligger några 

gula löv på den gröna mattan. Den kvadratiska ytan du snart ska spela bollen-inom-laget på är 

placerad strax utanför straffområdet och är begränsad till cirka 25x30 meter med en röd kona 

vid varje hörn. Du ser dig omkring. Du ser att dina medspelare och motspelare har olika 

färger på västarna, du notera vilka färger det är. Du ser att vissa befinner sig på ett avstånd 

nära dig medan andra befinner sig på ett avstånd längre ifrån dig. Du lägger märke till hur de 

står alternativt hur de rör på sig. Du hör småprat i bakgrunden. Du väljer att ignorera det. 

Istället väljer du att fokusera på var du har dina med- och motspelare. Du vrider på huvudet 

till vänster och ser medspelare 1,2 och 3 och motspelare 1 och 2. Du vrider på huvudet till 

höger och ser medspelare 4 och 5 och motspelare 3,4 och 5. Du vrider på på överkroppen för 

att hämta information om vad som finns bakom din rygg. Bakom din rygg ser du medspelare 

6 och motspelare 6. Du står på tårna och hoppar upp och ner på din plats. Du registrerar hur 

det känns i benen när du hoppar. Du känner dig redo och laddad inför spelet! Du ser att 

tränaren går mot spelytan. Han håller i sitt tidur och har visselpipan i munnen. Han startar 

klockan, blåser i visselpipan, passar in en boll och spelet är igång! Medspelare 1 tar emot 

bollen. Du vrider på huvudet till höger och ser att medspelare 2 är spelbar. Huvudvridningen 

tar mindre än en halv sekund. Trots det hinner du noterar var på planen han befinner sig och 

hur han rör sig. Du ropar högt ”Jaa, passa!”. Bollen spelas till dig och du slår en direkt pass 

med bredsida till medspelare 2. Du känner trycket mot foten när din fot träffar mitt på bollen. 

I samma ögonblick som medspelare 2 tar emot bollen vrider du på huvudet över vänster axel 

och ser att medspelare 3 och 4 är när-markerade. Du vrider på huvudet över höger axel och 

upptäcker att medspelare 5 är omarkerad. Du värderar de passningsmöjligheter du har och 

beslutar dig blixtsnabbt för att det bästa alternativet är att passa bollen till en medspelare som 

är omarkerad. Eftersom du har har scannat av omgivningen och tagit ett beslut om kommande 

åtgärd med bollen känner du dig självsäker. Du ropar högt ”Jaa, passa!”. Bollen är på väg mot 

dig. Du springer fram för att möta bollen. Du riktar blicken en sista gång mot medspelare 5 

och bekräftar att han fortfarande är omarkerad. I tillslagsögonblicket tittar du ner på bollen 

och slår en direktpass med bredsidan till honom. I samma ögonblick som han tar emot bollen 

vet du vad som gäller – vrida på huvudet och/eller överkropp och orientera sig på planen. Du 

börjar känna dig mer bekväm med dessa rotationer. Du befinner dig centralt i planen, cirka 10 
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meter ifrån medspelare 5 som har bollen. Du ser att två motspelare blixtsnabbt sätter press på 

honom. Medspelare 5 lyckas trots det passa bollen till medspelare 6 som har gjort sig spelbar. 

Du vrider på överkroppen för att hämta information om vad som finns bakom din rygg. Du 

noterar att en överkroppsrotationen går lite långsammare jämfört med en huvudrotation. 

Bakom din rygg upptäcker du en stor tom yta att springa till. Du springer till ytan baklänges 

för att inte släppa blicken från spelet. Du noterar hur det känns att springa baklänges. 

Samtidigt som du springer baklänges ropar du högt ”Jaa, spelvändning!”. Du ser att bollen 

lyfter från marken och är i luften. Du koncentrerar dig på bollens bollbana och beslutar dig för 

att ta ner bollen på marken med hjälp utav bröstet. Vid nedtagningen böjer du lätt på ryggen 

bakåt och håller armarna lätt böjda framför kroppen. Du noterar trycket mot bröstet vid 

nedtagningen. Bollen studsar ner mot konstgräset och spelet fortsätter… 
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Bilaga 5  

Manuskript till visualiseringsgruppen vecka 48 

Du befinner dig på Hjorthagens IP. Du tittar ner på konstgräsplanen och noterar att mattan är 

grön. Du observerar också att konstgräset sträcker sig cirka 1cm över marken. Det är snart 

vinter ute och du känner lukten av kylan. Den kvadratiska ytan du snart ska spela bollen-

inom-laget på är placerad strax utanför straffområdet och är begränsad till cirka 25x30 meter 

med en röd kona vid varje hörn.  

Du ser dig omkring. Du ser att dina medspelare och motspelare har olika färger på västarna, 

du notera vilka färger det är. Du ser att vissa befinner sig på ett avstånd nära dig medan andra 

befinner sig på ett avstånd längre ifrån dig. Du lägger märke till hur de står alternativt hur de 

rör på sig. Du hör småprat i bakgrunden men du väljer att ignorera det. Istället väljer du att 

fokusera på var du har dina med- och motspelare. Du vrider på huvudet till vänster och ser 

medspelare 1,2 och 3 och motspelare 1 och 2. Uppfatta hur det känns att rotera på huvudet 

över vänster axel. Du vrider på huvudet till höger och ser medspelare 4 och 5 och motspelare 

3,4 och 5. Lägg på minnet hur det känns att rotera på huvudet över höger axel. Du vrider på 

på överkroppen för att hämta information om vad som finns bakom din rygg. Noterar hur det 

känns av rotera på överkroppen. Bakom din rygg ser du medspelare 6 och motspelare 6. Du 

står på tårna och hoppar upp och ner på din plats. Du registrerar hur det känns i benen när du 

hoppar. Du känner dig redo och laddad inför spelet! Du ser att tränaren går mot spelytan. Han 

håller i sitt tidur och har visselpipan i munnen. Han startar klockan, blåser i visselpipan, 

passar in en boll och spelet är igång! 

Du är på väg att få bollen. Du vet vad som gäller. Du scannar av din omgivning för att ta ett 

beslut om kommande handling med bollen. Du roterar på huvudet över vänster och höger 

axel. Rotationen tar knappt en sekund, trots det hinner du upptäcka viktigt information! Till 

vänster skaffar du dig fakta om att två av dina medspelare 1 och 2 är markerade. Till höger ser 

du att medspelare 3 är markerad. Du roterar på överkroppen för att scanna av vad som finns 

bakom din rygg. Notera att överkroppsrotation går lite långsammare jämfört med 

huvudrotationen. Bakom din rygg ser du att medspelare 6 är spelbar längs kanten. Du värderar 

vilka möjligheter du har och beslutar dig snabbt för att passa bollen till medspelare 6 som är 

omarkerad längs kanten. Du springer fram mot bollen, utför en mottagning och slår en hård 

passning längs marken till medspelare 6. Registrerar hur denna aktion känns.  

Du ser att hela motståndarlaget flyttar över mot bollhållaren för att sätta press och täcka ytor. 

Genom att se på spelet och ligga ett steg före upptäcker du att medspelare 6 kan passa bollen 

till medspelare 5 som i sin tur kan passa bollen till dig. Din hypotes infaller. Medspelare 6 
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passar bollen till medspelare 5 och du befinner dig i en spelbar position. Du vet vad som 

gäller. Du scannar av omgivningen genom att rotera på huvudet över vänster axel. Över 

vänster axel ser du att medspelare 2 är spelbar. Du beslutar dig för att passa honom när du väl 

får bollen. Eftersom du nu har bestämt din kommande åtgärd med bollen känner du dig trygg. 

När medspelare 5 tar emot bollen ropar du ”Jaa, passa!”. Du möter bollen gör ett bollmottag 

och passar bollen till medspelare 2. Notera hur lätt det är att spela fotboll när du vet vad du 

ska göra med bollen innan du får den. Medspelare 2 blir av med bollen. Du skriker ”Sätt 

press”. Medspelare 3 sätter press och resterande ger understöd och täcker ytor. Notera hur 

dina medspelare springer. Medspelare 4 bryter passen. Du befinner dig cirka 5 meter ifrån 

medspelare 4. Du vrider på överkroppen och ser en tom yta bakom dig. Du springer baklänges 

till den tomma ytan och skapar därmed ett längre spelavstånd till din medspelare. Notera hur 

det känns att springa baklänges. Samtidigt som du springer baklänges mot den tomma ytan 

börjar du orientera dig på planen. Du upptäcker att medspelare 1 är spelbar till vänster. Du 

ropar ”Jaa, passa!”. Och eftersom du nu vet vem du ska passa och var han befinner sig slår du 

en direktpass till medspelare 1. Notera hur det känns att slå en direktpass. Medspelare 1 tar 

emot bollen. Du vet vad som gäller. Du scannar av din omgivning. Du ser på spelet hellre än 

på bollen. Detta beteende börjar nu kännas bekant för dig. Du vet om att så fort du inte har 

bollen är det viktigt att rotera på huvudet för att hämta information om dina med- och 

motspelare samt fria ytor. Du roterar på huvudet till höger och ser att medspelare 2 är 

omarkerad. Du ropar ”Jaa, passa!”. Bollen är på väg mot dig. Du möter bollen och slår en 

direktpass till medspelare 2. Du vet vad som gäller… Spelet fortsätter. 
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Bilaga 6 

Kontrollgruppens rörlighet/stabilitetsprogram. 

Övning/muskel Vecka 45 Vecka 46 Vecka 47 Vecka 48 

Draken 

6x1 8x1 10x1 12x1 

Armhävning med knädrag 

Squat Jump 

Höftlyft 

Utfallssteg åt sidan 

Bearcrawl 

Mountain Climber 

Utfallssteg med knädrag 

Armhävning med ryggradsrotation 

Tusenfotingen 

Benpendling 
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Bilaga 7 

Frågeformulär kring upplevelsen av visualiseringsförmågan 

Besvara följande 5 frågor (fr.) kring upplevelsen av visualiseringen utifrån en skala 1-10 

där 1 motsvarar Extremt otydligt och 10 motsvarar Extremt tydligt. 

Fr.1 
Hur tydligt kände du att du involverade synsinnet under visualiseringen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fr.2 
Hur tydligt kände du att du involverade muskelsinnet under visualiseringen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fr.3 
Hur tydligt kände du att du involverade känselsinnet under visualiseringen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fr.4 
Hur tydligt kände du att du involverade hörselsinnet under visualiseringen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fr.5 
Hur tydligt kände du att du involverade luktsinnet under visualiseringen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Bilaga 8 

Förberedande fas för visualiseringsprogrammet  

Följande fem punkter genomfördes under den förberedande fasen 

1. Testledaren talade om vad visualisering är och vad syftet är med det. 

2. Testledaren informerade om vilka sinnen som bör tillämpas under visualiseringen 

(syn-, känsel-, muskel-, hörsel- & luktsinnet) 

3. Testledaren informerade om vilka perspektiv (extern & internt) som kan tillämpas 

under visualiseringen. 

4. Testledaren visade ett videoklipp på en professionell fotbollsspelare som utför 

visuellt utforskande aktiviteter.  

5. Testledaren delade ut programupplägget där det stod längden på varje session, antal 

tillfällen i veckan samt under hur många veckor programmet skulle pågå.   
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Bilaga 9 

Analys av visualiseringsförmågan 

Vecka 45 46 47 48 45-48 

Visuellt 8,4 ± 1,16 8,6 ± 1,04 7,5 ± 1,24 8 ± 1,14 8,1 ± 1,14 

Kinestetiskt 6,5 ± 1,44 6,6 ± 1,63 7,2 ± 0,96 7,2 ± 1,1 6,8 ± 1,28 

Känsel 6,1 ± 1,99 7,5 ± 1,18 7,4 ± 1,31 7,4 ± 1,54 7,1 ± ,1,5 

Auditivt 7 ± 2,13 7,4 ± 1,40 6,9 ± 1,31 7,1 ± 1,4 7,1 ± 1,56 

Olfaktoriskt 5 ± 2,57 5,2 ± 2,56 5,5 ± 1,73 6 ± 1,51 5,4 ± ,2,09 
Tio gradig skala (1 = extremt otydligt 10 = extremt tydligt)  
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Bilaga 10  

Manipulationscheck för visualiseringssprogrammet  

Är perceptionsförmågan viktig för din prestation som fotbollsspelare? 
1 inte alls 2 3 4 ganska 5 6 7 väldigt mycket 

Är huvud och/eller överkroppsrotationer viktiga för din prestation som fotbollsspelare? 
1 inte alls 2 3 4 ganska 5 6 7 väldigt mycket 

Har din perceptionsförmåga förbättrats efter programmet? 
1 inte alls 2 3 4 ganska 5 6 7 väldigt mycket 

Har frekvensen av huvud och/eller överkroppsrotationer ökat efter programmet? 
1 inte alls 2 3 4 ganska 5 6 7 väldigt mycket 

Har din prestation förbättrats efter programmet? 
1 inte alls 2 3 4 ganska 5 6 7 väldigt mycket 

Har programmet på något sätt varit störande? 
1 inte alls 2 3 4 ganska 5 6 7 väldigt mycket 

Är du nöjd med programmet och resultatet av det? 
1 inte alls 2 3 4 ganska 5 6 7 väldigt mycket 
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Bilaga 11 

Manipulationscheck för rörlighets/stabilitetsprogrammet  

Är fysträning viktig för din prestation som fotbollsspelare? 
1 inte alls 2 3 4 ganska 5 6 7 väldigt mycket 

Är rörlighetsträning viktigt för din prestation som fotbollsspelare? 
1 inte alls 2 3 4 ganska 5 6 7 väldigt mycket 

Har du förbättrat din fysiska kapacitet efter programmet? 
1 inte alls 2 3 4 ganska 5 6 7 väldigt mycket 

Har du förbättrat din rörlighet efter programmet? 
1 inte alls 2 3 4 ganska 5 6 7 väldigt mycket 

Har din prestation förbättrats efter programmet? 
1 inte alls 2 3 4 ganska 5 6 7 väldigt mycket 

Har programmet på något sätt varit störande? 
1 inte alls 2 3 4 ganska 5 6 7 väldigt mycket 

Är du nöjd med programmet och resultatet av det? 
1 inte alls 2 3 4 ganska 5 6 7 väldigt mycket 

 


