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Utvecklingsplan för svensk klättersport del 3 

Mentala och sociala krav 

För en klättrare är förmågan att kunna analysera och reflektera över vilka tankar och 
beteenden som uppkommer vid klättring mycket viktig. För att en klättrare ska kunna nå 
sitt ideala prestationstillstånd och därmed kunna prestera på topp behöver klättraren ha 
en bra mental grund, veta sina styrkor, behov och begränsningar, ha rätt inställning och 
attityd till uppgiften och vara i mental balans. Det kräver att klättraren har en lyhördhet 
inför återhämtningssignaler och har förmågan att tillgodose dessa annars tömmer 
klättraren snabbt sin energidepå och i värsta fall utvecklas ett utmattningssyndrom. 
Press och nervositet ökar risken för att klättraren tappar sin fokusering och följden blir 
att klättraren i princip, tekniskt sett, blir nybörjare igen och börjar tänka på hur tekniken 
ska utföras. En duktig klättrare på elitnivå bör kunna fokusera uppmärksamheten på 
något annat än själva tekniken i en pressad situation. Noggranna tävlingsförberedelser 
och fokuseringen på tävlingsplanen istället för på tekniken, är en av förklaringarna som 
klättrarna själva anger bidrar till lyckade prestationer vid de tillfällen då de haft ett 
mindre lyckat känslomässigt prestationstillstånd.  

För att hitta en balans i klättrarens självupplevda mentala färdigheter behövs träning av 
dessa. Detta så att mentala förutsättningar (koncentration, självförtroende, stress-
hantering osv) för att kunna utföra en bra prestation finns. 
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Denna psykologiska färdighetsträning (= träning av mentala färdigheter) bör 
implementeras under försäsong, då nyheter i träningsupplägg inte stör rutinerna 
samt nya rutiner lättare kan införas, och ska inriktas på prestationshöjning, ökad 
glädje och högre idrottstillfredställelse. 

Målsättning 

Då målsättning är en extremt stark teknik för förbättring av prestation om den 
implementeras korrekt, gäller det att klättraren och teamet kring denna (tränare och 
andra ledare) är med på och överens om de satta målen. Det gäller att kunna hålla en hög 
nivå under en lång tid och det är viktigt att sätta både ett mål för hela säsongen samt 
delmål på vägen. Det är mycket viktigt att även klättrarens sociala omgivning, närmast 
respektives/familj stödjer de uppsatta målen för att göra målsättningen effektiv. Det är 
viktigt att målen är specifika och inte generella (=”gör ditt bästa”) då det är visat att 
specifika mål är mer effektiva för att skapa beteendeförändringar vilket kan visa sig 
nödvändigt för att utveckla sig för att kunna bli bäst. Ett sätt att se till att alla är med 
och förstår idén med målsättningen är att använda ”SMARTS GOALS”. Det innebär att 
de uppsatta målen ska vara 

 Specifika 
 Mätbara 
 Aktivitetsorienterade 
 Realistiska 
 Tidsplanerade (nåbara inom rimlig tid) 
 Självbestämda (klättraren har varit med och tyckt till om de uppsatta målen) 

Under säsongen utvärderas ovanstående och feedback ges. Vid eventuella skador kan 
målen behöva justeras så att ett positivt perspektiv bibehålls. 
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Självförtroende 

Självförtroendet är relaterat till vad klättraren tror att han/hon kan göra mentalt och 
fysiskt. Självförtroendet kan variera från tillfälle till tillfälle och i klättring kan det bero 
på den vägg som det ska klättras på. Tränarens förväntningar på klättraren kan också 
påverka självförtroendet. Det gäller att hitta en individuell optimal nivå av 
självförtroende och undvika för lite eller för mycket självförtroende för att kunna prestera 
som bäst. Självförtroende kan stärkas genom olika sätt; bra resultat vid prestation, agera 
med självförtroende, tänka med självförtroende, använda visualisering, använd 
målsättning, optimera fysisk kondition och förberedelse. För klättrare är det mycket 
viktigt att agera och tänka med självförtroende, använda visualisering samt arbeta med 
målsättning. Det är även ytterst viktigt att bygga ett socialt klimat i 
klättringsklubben/gruppen där alla får plats och känner sig trygga. 

Koncentration 

Det är viktigt att klättrare kan fokusera på det som är relevant under en hel tävling och 
inte enbart under själva klättringen. Framför allt för att kunna eliminera distraktioner 
(kan vara publik, tävlingsmotståndare, domare och saker som händer runt omkring 
klättraren). För att skapa god koncentration krävs bra fokusering. I klättring behöver 
man ha en bred extern fokusering för att kunna läsa leden under tävling samt även en 
bred intern fokusering bl.a. för att kunna optimera sin klättring. En viktig del är positivt 
”self-talk” dvs. att kunna ändra negativa tankar till positiva genom att prata med sig själv. 
Positivt ”self-talk” kan öka självkänslan, motivationen, fokusering samt prestationen. 
Vägar att nå detta är att använda visualisering, olika avslappningsmetoder och att sätta 
prestationsmål och processmål. Alla individer är olika så varje klättrare måste själv 
bestämma vilken metod som passar just dem. Det är viktigt att tid ges av tränarna för att 
låta klättraren testa fram vilken metod som passar bäst för klättraren samt inkludera 
detta i den vardagliga träningen och genom detta skapa rutiner. 

Stresshantering 

 
Klättraren kan vilja höja sin ”arousal level” (-enkelt förklarat uppvaknandenivå) och detta 
kan göras genom andning, visualisering, musik, positiva tankar om sig själv eller att agera 
energiskt. En del behöver lugn och ro omkring sig medan andra vill ladda inför träning 
och tävling med hög musik. För en del är det nödvändigt med avslappningsövningar 
medan andra tycker att de blir för ”sega” om detta görs för nära en träning/tävling. Målet 
är att klättraren ska få kunskap om de olika metoderna för att kunna utföra 
andningskontroll, kognitiv avslappning, somatisk avslappning samt visualisering för att 
sedan själva välja den metod som passar dem bäst. Ett bra hjälpmedel för att komma 
igång med visualisering är med hjälp av en filmupptagning av den aktive i olika 
situationer för klättrare då spelare som har svårt att se sig själva vid försök till 
visualisering. Genom filmen får de se hur de agerar under sin klättring. Film kan också 
vara ett sätt att ge positiv förstärkning genom att visa delar av tävlingar där klättring 
bra samt visa positiva tävlingsavgörande delar. Då erfarenhet spelar stor roll när man 
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står inför ett avgörande moment är det viktigt att teamet kring klättraren pratat igenom 
hur olika moment går till/känns och att t ex titta på filmupptagningar så att den oerfarna 
klättraren sedan kan visualisera den tänkta klättringen.  

Sammanfattningsvis bör en komplett klättrare kunna 

 reglera sin anspänningsnivå 
 ha hög motivation för att utföra klättringen 
 ha ett högt självförtroende 
 kunna skifta sin uppmärksamhet mellan inre och yttre fokus 
 kunna fatta många beslut under kort tid under hög fysisk ansträngningsnivå 
 kunna hantera både inre och yttre störningsmoment 
 kunna hantera såväl press som stress 
 ha rätt inställning och attityd till uppgiften 

Nästa avsnitt handlar om återhämtning  


