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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka unga idrottares upplevelser i en topprestation. 

Studiens frågeställningar var: 

• Vilka upplevelser har unga idrottare i en topprestation? 

• Upplever unga idrottare flow i en topprestation? 

• Vilka faktorer ligger bakom en topprestation hos unga idrottare? 

 
Utifrån syfte och frågeställningar valdes mätinstrumentet Flow State Scale-2 (FSS-2). 

FSS-2 består av ett påståendeformulär som mäter den totala upplevelsen av flow samt var och 

en av de nio dimensionerna av flow. 

Kontakt togs via telefon och mail med ansvariga tränare vid idrottsgymnasier för att finna 

unga idrottare med ett tydligt minne av en topprestation. Undersökningsgruppen blev 51 

stycken unga idrottare, män och kvinnor i åldrarna16-20 år som utövat fotboll, ishockey eller 

orientering på elitnivå.  

Litteratursökning gjordes i bibliotekskatalogen tillhörande Umeå Universitet. Den funna 

relevanta litteraturen och artiklarna har legat till grund för denna studies bakgrundsdel.  

 
Påståendeformuläret FSS-2 visar att undersökningspersonerna, i sin topprestation, hade en 

stark upplevelse av inre tillfredsställelse, tydliga mål, koncentration på uppgiften, känsla av 

kontroll och balans mellan skicklighet och utmaning. Vidare upplevde de att handlingar och 

tankar kunde utföras automatiskt, tydlig återkoppling av resultatet i prestationen och avsaknad 

av osäkerhet. Undersökningsgruppen upplevde en viss förändrad tidsuppfattning i sin 

topprestation. Resultatet av studien visar att undersökningspersonerna upplevde en hög grad 

av flow i sina topprestationer. Bakomliggande faktorer till de unga idrottarnas topprestationer 

är kroppsliga dimensioner, fysiologiska faktorer, motoriska faktorer, psykologiska faktorer 

och sociologiska faktorer. 

 

En slutsats av denna studie är att oavsett kön eller typ av idrott framkommer följande 

karaktäristiska faktorer när de upplevt en topprestation; trygg, säker, automatiserad, fokuserad 

och en känsla av kontroll. Dessa faktorer sammantaget tycks skapa en tydlig upplevelse av 

tillfredsställelse och glädje. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Inledning 
 

Författaren till denna studie har haft förmånen, som idrottslärare och idrottsledare, att se unga 

idrottsutövare sprudla av glädje efter en lyckad idrottsprestation. Dessa ögonblick, när 

individen genomfört en topprestation, verkar ge en stark positiv upplevelse. De unga 

idrottarna använder ord som; flyt, kontroll, säker, fokuserad och glädje när de beskriver sina 

upplevelser vid dessa lyckade tillfällen. Dessa beskrivande ord sammanfaller med det 

individuella prestationstillståndet flow.  

 

Vad är det som upplevs i samband med en topprestation? 

Vad innehåller dessa upplevelser som verkar så motiverande? 

Vilka faktorer ligger bakom en topprestation? 

 

Idrott kan ge upphov till många olika upplevelser, såväl positiva som negativa. Idrott kan vara 

en möjlighet att få uppleva glädje, tillfredsställelse, stolthet och förtjusning. Den möjliggör en 

positiv utveckling av självbilden, ökad motivation till fortsatt idrottande och en chans att få 

uppleva rörelseglädje. Idrott kan också innebära upplevelser av oro, frustration, stress och 

rädsla. Detta kan leda till en negativ påverkan av självbilden och minskad motivation till 

fortsatt idrottande. 

 

Idrott ger möjlighet att uttrycka känslor, utveckla personlig färdighet, konkurrera och uppleva 

glädje. Man skulle kunna säga att idrotten existerar för att få oss att må bra och ju mer vi 

känner till om dess process desto bättre är det både för utövarna och för idrotten som 

institution. 

 

Tanken med denna uppsats är att försöka belysa vilka faktorer som påverkar unga idrottare i 

en prestationssituation och deras upplevelser i en topprestation.  Ökad kunskap inom detta 

område kan möjliggöra en idrottsmiljö där unga idrottare kan utveckla sin prestationsförmåga, 

öka sin motivation samt få uppleva rörelseglädje. En idrottsmiljö som präglas av glädje och 

där förutsättningarna för en optimal prestation är maximerade. 
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1.2 Bakgrund 
 
1.2.1 Prestation 
 
Prestation kan beskrivas som utfört arbete, utmärkt arbete, insats, fullgörande1 eller 

något (positivt) som åstadkommits eller fullgjorts ofta trots svårigheter 2 

Enligt ovanstående definitioner kan alla människor prestera på något sätt. Om prestationen 

genomförts trots svårigheter innebär det att personens motivation för uppgiften är viktig. 

Motivation kan definieras som ett komplex av drivkrafter, allt det som får någon att sträva 

mot ett mål.3  

Förutom motivation krävs en förmåga att utnyttja sina resurser för att slutresultatet skall bli en 

topprestation för individen. En topprestation kan beskrivas som när individen fungerar 

optimalt och till fullo utnyttjar sin potential i en aktivitet.4  Idrottare beskriver att de vid dessa 

tillfällen presterar på en automatisk nivå. De upplever en känsla av kontroll, fokusering på 

uppgiften och känner sig trygg och säker.5  

 

1.2.2 Prestationstillstånd 
 

Jag kände det som om jag kunde göra nästan vad som helst, som om jag hade den totala 

kontrollen. Jag kände mig verkligen säker och positiv. Fysiskt var jag avslappnad, men 

samtidigt full av energi och laddad. Jag kände ingen oro eller rädsla, hela upplevelsen var 

njutbar. Jag var helt lugn och prestationen bara flöt på utan att jag behövde tänka på den. Trots 

att jag verkligen kämpade upplevde jag ingen ansträngning.6 

 

Detta citat beskriver ett prestationstillstånd där kropp och medvetande inkluderas i en positiv 

upplevelse som ofta sammanfaller med en topprestation. 

Ett annat uttryck för detta positiva prestationstillstånd är optimal upplevelse (från engelskan 

peak experience) en beteckning för den högsta lyckan och glädjen man kan känna.7  

                                                 
1 Svenska Akademins ordlista, 10-09-07, http://www.svenskaakademin.se/prestation 
2 Nationalencyklopedin, 10-09-07, http://www.ne.se/prestation 
3 Nordstedts svensk Ordbok (2000) 
4 Privette, G. (1981). Dynamics of  peak performance. Journal of HumanisticPsychology, 
21(1), 57-67 
5 Williams, J.M.,& Krane, V. (1998) Psychological characteristics of peak performance. In, J.M. Williams. 
Applied sport psychology personal growth to peak performance: (s. 158-170). Mountain View, CA: Mayfield 
Publishing Company 
6 Krane, V., & Williams, J.M. (2006). Psychological characteristics of peak performance. I J.M. Williams (Red.), 
Applied sport psychology: Personal growth to peak performance ( 5:e uppl., sid 209). New York: McGraw-Hill. 
7 Maslow, A. (1968). Toward a psychology of being (2nd ed.) New York: Van Nostrand Reinhold 
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Olika undersökningar har studerat bakomliggande faktorer till det prestationstillstånd som 

idrottare upplever vid en topprestation. Vid en intervjustudie av elitidrottare angavs följande 

faktorer: fysiskt och mentalt avslappnad, upplevd säkerhet, närvarocentrerad fokusering, 

laddad, extraordinär närvaro, en känsla av kontroll och frånvaro av yttre intryck.8 

I en annan undersökning av optimalt prestationstillstånd uppgavs  de mest framträdande 

känslorna som fysiskt avslappnad, mentalt lugn, låg oro, laddad, optimistisk, automatisk, 

alert, fokuserad och upplevd kontroll.9 

Ett tillstånd hos idrottare kallas det idealiska prestationstillståndet (Ideal Performing 

State,IPS), ett medvetandetillstånd (Alternative state of consciousness,ASC) liknande hypnos. 

Det är under ASC, enligt studien, som de optimala prestationerna inträffar. Karaktäristiskt för 

IPS är koncentration och en känsla av kraft och kontroll.10  

Ovanstående studier bekräftar att topprestationer har samband med ett speciellt 

prestationstillstånd som är uppbyggt av olika känslor och upplevelser. 

 

1.2.3 Förmåga  
 
Förmåga kan beskrivas som duglighet i en specifik situation.11 I idrottssammanhang talas ofta 

om prestationsförmåga som i sin tur är uppbyggd av en mängd specifika förmågor. 

Kompetens beskriver tillräcklig skicklighet eller behörighet i en specifik situation.12 

Kompetens är en personlig kapacitet, vilket innebär vilja och förmåga att upptäcka 

handlingsmöjligheter i en situation och agera utifrån kunskap, färdigheter, personliga 

värderingar och erfarenheter. Kompetens är således situationsbestämt. 

Glädje är en viktig känsla, som gör att idrottaren kan utnyttja sina resurser och prestera 

optimalt och kan därmed anses som det grundläggande och mest avgörande motivet för att 

delta i idrott. Ett sätt att uppleva glädje inom idrotten är att utveckla och visa en förbättrad 

förmåga. Den subjektiva känslan att klara av något är synnerligen motiverande. Trivsel och 

glädje med idrotten hänger samman med förmågan att utveckla kompetens och därför är 

kompetensbegreppet ett centralt nav inom prestationsidrotten.13 

                                                 
8 Garfield, C.A., & Bennet, H.Z. (1984). Peak Performance: Mental training techniques of the world’s greatest 
athletes. Los Angeles: Tarcher. 
9 Loehr, J.E. (1982b). Mental toughness training for sports. Achieving athletic excellence. A Plume Book. New 
York: Forum. 
10 Uneståhl, L.-E. (1986) The ideal performance. In L.-E. Uneståhl, Sport psychology i  theory and practice (21-
38). Örebro, Sweden: Veje. 
11 Svenska Akademins ordlista, 10-09-07, http://www.svenskaakademin.se/förmåga 
12 Svenska Akademins ordlista, 10-09-07, http://www.svenskaakademin.se/kompetens 
13 Jensen, B. (1999). Kompetencebegrebet – anvendt I en analyse af börns trivsel i eliteidraetten. Köpenhavn: 
Danmarks Laererhöjskole 
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Sammanfattningsvis kan sägas att den idrottsliga förmågan är uppbyggd av en rad olika 

faktorer. Idrottare kan ha olika förmågor men uppnå samma resultat. En upplevd förbättring 

av den personliga förmågan verkar vara starkt motiverande för fortsatt idrottande. 

 

1.2.4 Upplevelse 
 
Inom idrottspsykologin används begrepp som känsla, emotion, affekt och sinnesstämning när 

idrottares upplevelser i en prestationssituation skall förklaras. Emotioner kan väldigt förenklat 

förklaras som bakomliggande faktorer till en upplevelse. Dessa emotioner kan definieras som 

fysiska och mentala reaktioner på händelser runt individen, mellan individer och inom 

individen själv.14 

Idrott handlar mycket om att uppleva med alla sina sinnen. Idrott kan ge upphov till många 

varierande upplevelser, allt från glädje och lycka till oro och ängslan.  

Vad en idrottare upplever i en prestationssituation kan bero på hur väl förberedd idrottaren är 

inför uppgiften och hur viktig uppgiften är för idrottaren. Upplever idrottaren kontroll i 

situationen förmedlar det en känsla av säkerhet och kraft vilket möjliggör en lyckad 

prestation. Att förbereda sig och öva är avgörande för att uppnå den nivån där prestationen 

kan genomföras automatiserat, lika viktig är den mentala förberedelsen för att kunna uppnå en 

automatiserad situationslösning.15  

Förberedelser, övning och träning ökar skickligheten och det situationsanpassade 

självförtroendet som i sin tur leder till ökad rörelseglädje och en ökad inre motivation.16  

De idrottare som kontinuerligt försöker vidga sina gränser och som har det nödvändiga 

engagemanget att utveckla sin skicklighet för att kunna klara de ständigt ökande 

utmaningarna upplever en stor känsla av framsteg när de flyttar sina prestationer till allt högre 

nivåer.17 Att utveckla och visa kompetens samt att ha roligt är två av de viktigaste faktorerna 

som skapar motivation till att idrotta.18  

Den lyckade prestationen beskrivs ofta som en upplevelse av total fokusering, att vara i 

zonen, att ha flyt eller att vara i bubblan. Idrottare beskriver att de vid dessa tillfällen presterar 

                                                 
14 Lazarus, R.S. (2000). How emotions influence performance in competitive sports. The Sport Psychologist, 14, 
229-252 
15 Steptoe, A. (1998) Genius and the mind. New York: Oxford University Press 
16 Jensen, B. (1999). Kompetencebegrebet – anvendt I en analyse af börns trivsel i eliteidraetten. Köpenhavn: 
Danmarks Laererhöjskole 
 
17 Jackson, S.A., & Csikszentmihalyi, M. (1999). Flow in sport – The Keys to Optimal Experiences and 
Performances. Champaign, IL: Human Kinetics p. 119 
18 Weiss, M.R. & Chaumeton, N. (1992). Motivational orientations in sport. In T.S.Horn, Advances in sport 
psychology: (s.61-99). Champaign, IL: Human Kinetics 
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på en automatisk nivå, de upplever total kontroll, helt fokuserad på uppgiften, extremt trygg 

och säker, tidsuppfattningen förändras och händelser sker i ”slow motion”.19 

 I en undersökning fick idrottare beskriva sitt mest glädjande och lyckliga tillfälle inom 

idrotten. De mest vanliga känslorna som framkom var; fokuserad medvetenhet, absorption i 

uppgiften, känsla av total kontroll och en transcendent upplevelse.20 Denna beskrivning av 

transcendent upplevelse är vanligt förekommande när idrottare förklarar hur kropp och 

medvetande smälter samman i en stark positiv upplevelse vid en topprestation. 

I en omfattande undersökning av transcendent upplevelse i samband med idrott  beskriver 

toppresterande idrottare sina upplevda känslor som lugn och ro, oberoende, känsla av 

odödlighet och förändrad uppfattningsförmåga.21  

Förutom alla positiva upplevelser som idrotten kan ge upphov till förekommer även negativa 

upplevelser. Dessa negativa upplevelser påverkar prestationen och kan vara anledning till att 

människor slutar att idrotta. 

Inom idrottspsykologin talar man om att anspänning, oro/ängslan och coping påverkar 

idrottarens upplevelse. Anspänning (från engelskans arousal) är ett samlingsbegrepp för den 

fysiologiska aktiveringsgraden. Oro/ängslan (från engelskans axiety) kan delas upp i kognitiv 

oro (tankemässig) och somatisk oro (kroppslig/fysiologisk). 

Coping är förmågan att tankemässigt och beteendemässigt hantera en stressfylld situation.22 

Om en individ ofta upplever prestationssituationer som hotande, förhöjd oro/ängslan, säger 

man att personen har en hög trait anxiety. När en person upplever ängslan/oro i samband med 

en specifik situation talar man om state anxiety. Sambandet mellan trait anxiety och state 

anxiety är högt, men inte perfekt. En idrottare som vanligtvis har en hög trait anxiety kan 

känna sig förhållandevis trygg och säker om situationen känns välbekant och idrottaren har 

kompetens för att lösa situationen såväl fysiskt som mentalt.23 24  Olika idrottare kan således 

ha helt olika upplevelser i samma idrottssituation beroende på deras förmåga att möta den 

utmaning de står inför. 25 

                                                 
19 Williams, J.M.,& Krane, V. (1998) Psychological characteristics of peak performance. In, J.M. Williams. 
Applied sport psychology personal growth to peak performance: (s. 158-170). Mountain View, CA: Mayfield 
Publishing Company 
20 Ravizza, K. (1984) Qualities of the peak performance in sport. In J.M. Silva & R.S. Weinberg, Psychological 
foundations of sport  (452-462). Champaign, IL: Human Kinetics 
21 Murphy, M., & White, R. (1995). In the zone. New York: Penguin Books. 
22 Hassmén, P., Kenttä, G. & Gustavsson, H. (2009). Praktisk idrottspsykologi. Logotipas s. 143-149 
23Jackson, S.A. (1992). Athletes in flow: A qualitative investigation of flow states in elite figure skaters. Journal 
of Applied Sport Psychology, 4 (2), 161-180  
24 Jackson, S.A. (1995). Faktors influencing the occurrence of flow in elite athletes. Journal of Applied Sport 
Psychology, 7 (2), 135-163 
25 Orlick, T. (1986). Psyching for sport. Champaign, IL: Human Kinetics 
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1.2.5 Idrottsprestation 
 
Det är många olika faktorer som ligger bakom en idrottsprestation. Det betyder att utövare 

inom samma idrottsgren kan vara väldigt olika, deras enskilda förutsättningar och egenskaper 

var för sig är olika, medan slutsumman av de olika egenskaperna kan vara lika. 

Forskare inom idrotten har en gemensam syn på att det krävs multidimensionella modeller för 

att finna vilka faktorer som ligger bakom en topprestation.26 Dessa bakomvarande faktorer 

påverkar dessutom varandra på ett multiplikativt sätt. Detta betyder att det är nödvändigt att 

använda sig av en multiplikativ modell när man betraktar en lyckad idrottsprestation.27 

I varje enskild idrottsgren är det olika faktorer, som utgör förutsättningar för att 

idrottsutövaren skall lyckas i sin prestation. Det är av största betydelse att undersöka varje 

enskild faktor, eftersom en multiplikativ modell kräver att varje enskild faktor definieras och 

bestäms. 

 

Antropometriska faktorer: 

Kroppsliga dimensioner, t ex längd, tyngd, kroppsbyggnad, hand- och fotstorlek kan ha en 

stor betydelse i en idrottsprestation. 

  

Fysiologiska faktorer: 

Muskelfibersammansättning, syreupptagningsförmåga, uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet 

och träningsbarhet är faktorer som har stor betydelse i en idrottsprestation. Med genforskning 

har man identifierat gener som har betydelse för maximal syreupptagning, uthållighet och 

styrka.28. Det har också bevisats att människor är mer eller mindre träningsbara. En del 

människor kan t ex förbättra sin maximala syreupptagningsförmåga med upp till 1 liter 

VO2/min, medan andra med samma träning bara kan visa förbättringar på mindre än 0,1 liter 

VO2/min.29  

 

 

                                                 
26 Abbot, A. & Collins, D. (2004). Eliminating the dichotomy between theory and practice in talent 
identification: considering the role of psychology. J. Sports Sci.,22, 395-408 
27 Simonton, D.K. (1999). Talent and its development: an emergenic and epigenetic model. Psychological 
Review, 106, 435-457.  
 
 
28 Perusse, L., m. fl. (2003) The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes:the 
2002 update. Med.Sci.Sports Exerc., 35, 1248-1264 
29 Bouchard, C., Malina, R.M.,& Pérusse, L. (1997). Genetics of Fitness and Physical Performance. RefType: 
Serial (Book, Monograph) 
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Motoriska faktorer: 

Att utföra en viss rörelse kräver inlärning och överförbarheten från en rörelse till en annan är 

relativt låg. Vissa rörelser verkar dock vara överförbara, t ex kaströrelsen som används i 

idrotter som badminton, tennis, handboll och volleyboll. Detsamma gäller för de motoriska 

färdigheterna balans och hopp. Överförbarheten gäller emellertid bara i början av 

lärandeperioden, eftersom teknikerna blir mer och mer olika ju högre färdighetsnivån blir. 30 

Överförbarhet gäller även rörelser kopplade till perceptuella och konceptuella element. 

Perceptuella element är rörelser som är relaterade till hur individen tolkar intryck, t ex ”att 

läsa spelet” och ”läsa en bollstuds”. Konceptuella element är de rörelser, som har att göra med 

principer, riktlinjer och strategiska val. Det taktiska valet att försvara ett bestämt område eller 

en bestämd person är ett exempel som kan användas i många olika bollsporter.31  

 

Psykologiska faktorer: 

Motivation och strategi för lärande är två mycket viktiga psykologiska faktorer för att uppnå 

en lyckad idrottsprestation.32 En idrottare bör ha en hög motivation och en vilja att träna 

mycket för att uppnå sina mål, dessutom vara bra på att lära sig nya saker. Idrottare bör också 

ha klara målsättningar, kunna visualisera och ha en realistisk förmåga att bedöma sig själv.33 

Annan forskning visar att inre dialog, emotionell kontroll, begränsat negativt tänkande och 

avslappning är av stor betydelse.34  

Bilden som idrottaren har av sig själv, består av självvärde, självkänsla, självtillit och 

situationsspecifikt självförtroende.35 Individens uppfattning om sin specifika idrottsförmåga, 

idrottssjälvförtroende, betraktas av många som avgörande för idrottsprestationen.36  

Idrottssjälvförtroende består enligt denna teori av nio olika källor:37  

1. Skicklighet 

2. Uppvisande av förmåga 
                                                 
30 Schmidt, R.A. & Wrisberg, C.A. (2000). Motor learning and performance – a problem based approach. 
(2.ed.) Champaign, IL: Human Kinetics 
31 Hansen, S.E. & Siggaard, P. (2000). Boldbasis – en praktisk håndbog. Systime 
32Abbot, A. & Collins, D. (2004). Eliminating the dichotomy between theory and practice in talent identification: 
considering the role of psychology. J. Sports Sci.,22, 395-408 
33 Orlick, T.D., Hansen, H., Reed, A., & O´Hara, T. (1979). Psychological attributes and on-ice indicators of 
high calibre hockey players. In Terauds, J. & Gros, H.J. (Eds.), p.151-157. 
34 Thomas, K.T., Murphy, S.M., & Hardy, L. (1999). Test of performance strategies: development and 
preliminary validation of a comprehensive measure of athletes´psychological skills. J. Sports Sci. 697-711 
35 Feltz, D.L. (1994) Self-confidence and performance. In Druckman, D. & Bjork, R.A., Learning, remembering, 
believing: Enhancing human performance (s. 173-206). Washington, DC: National Academy Press 
36 Vealey, R.S. (1999). Conceptual and psychometric advances in the study of sport-confidence. Revista de 
Psicologia Social Aplicada, 9, 71-84 
37Vealey, R.S. m. fl. (1998). Sources of sport-confidence: Conceptualization and instrument development. 
Journal of Sport & Exercise Psychology, 20, 54-80  
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3. Fysisk och mental förberedelse 

4. Fysisk självpresentation 

5. Socialt stöd 

6. Erfarenheter genom andra 

7. Tränares ledarskap 

8. Bekvämlighet i omgivningen 

9. Situationens fördelar 

 

Sociologiska faktorer: 

De sociologiska faktorerna har även de en stor betydelse för en lyckad idrottsprestation. Det 

handlar om t ex familjebakgrund, träningsmiljö, utbildning, stödapparat, tränare, ledare och 

ekonomi. Undersökningar om elitidrottares familjebakgrund visar att den kan se väldigt olika 

ut beroende på idrott. Tennisspelare har ofta en familjebakgrund där tennisen fyller en del av 

vardagen,38 medan simmare ofta kommer från många olika miljöer39. 

 

1.2.6 Flow 
 

I mina lyckligaste ögonblick har hela mitt jag och mina simtag känts som en del av vattnet… Jag 

var verkligen fokuserad på min uppgift. Jag visste precis hur jag skulle simma och jag visste att 

jag hade kontroll över hela situationen. Jag hoppade i och förstod genast vad alla andra i 

tävlingen sysslade med… jag var som uppslukad av mina simtag och jag visste att jag passerade 

mina medtävlare, men jag brydde mig inte. Det enda jag tänkte på var att detta var fantastiskt. 

Jag simmade på och vann. Jag hade maximal kontroll över situationen. Det var häftigt.40 

 

Detta citat beskriver flow, en medvetandenivå där tanke och handling samarbetar på ett 

naturligt sätt. Denna sinnesstämning möjliggör topprestationer och en hög grad av upplevd 

glädje. Idrottare använder uttryck som att vara ”i zonen”, ”flyt”, eller när allt går ”som på 

räls” när dom förklarar detta prestationstillstånd.  

Mihaly Csikszentmihalyi har skapat toerin runt begreppet flow. Teorin om flow förklarar hur 

koncentrationen intensifieras, medvetandeheten ökar och man känner tillfredsställelse 

inombords. Flow beskriver ett prestationstillstånd när allt fungerar och känslan av kontroll 

samt koncentration är optimal. Detta är ett individuellt prestationstillstånd som framkallas av 

                                                 
38 Monsaas, J.A. (1985). Learning to be a world class tennis player. In Bloom, B.S. (Ed.), Developing Talent in 
Young People 1. ed., p. 211-269 
39 Kalinowski, A.G. (1985). The development of  Olympic swimmers. In Bloom, B.S. (Ed.), Developing Talent 
in Young People 1. ed., p.139-192 
40 Csikszentmihalyi, M., & Jackson, S.A. (2000) Flow och Idrott, s.10. Jönköping: Brain Books 
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utövarens egen känsla av balans mellan utmaning och färdighet – såväl ensam, som i samspel 

med andra.41   

Idrottare som upplevt flow beskriver dessa ögonblick som en upplevelse av positiva känslor, 

en prestationssituation de gärna vill återuppleva. Denna strävan har en positiv påverkan på 

prestationen då skickligheten utvecklas för att möta större utmaningar. Prestationen utvecklas 

och blir bättre i samma takt som upplevelserna blir starkare utan att skapa onödig rädsla och 

oro/ängslan i prestationssituationen.                              

En grundförutsättning för flow är att det finns en balans mellan utmaningen och skickligheten.  

Möjligheten att uppleva flow ökar när det finns en balans mellan stor utmaning och stor 

skicklighet.42  Csikszentmihalyi och Jackson beskriver med ”flowkvadranten” när flow 

normalt infinner sig. Utmaningen skall stå i paritet med skickligheten. Om det inte finns en 

balans mellan skicklighet och utmaning kan individen uppleva rädsla, apati eller 

avkoppling/leda (se figur 1).43 

 

O ro F low
R äds la

L åg Hög
skicklighet skicklighet

Apati Avkoppling
L eda

Hög utmaning

L åg utmaning

 
Figur 1. ”Flowkvadranten” beskriver sambandet mellan utmaning och skicklighet, enligt Csikszentmihalyi och 
Jackson (2000).  

                                                 
41 Csikszentmihalyi, M. (1990) Flow: The psychology of optimal sport experience. New York: Harper & Row. 
42 Jackson, S.A., & Csikszentmihalyi, M. (1999). Flow in sport – The Keys to Optimal Experiences and 
Performances. Champaign, IL: Human Kinetics 
43 Csikszentmihalyi, M., & Jackson, S.A. (2000) Flow och Idrott. Jönköping: Brain Books 
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Följande förutsättningar möjliggör upplevelse av flow:44 

 

1. Balans mellan utmaning och skicklighet och individen utvecklar kompetens för att möta 

högre utmaningar. 

2. Handling och medvetande bildar ett sammanhang där tanke och rörelse smälter samman 

och utförs automatiskt. 

3. Tydliga mål som möjliggör fokusering på uppgiften. 

4. Tydlig återkoppling (feedback), inre och yttre, om resultatet i prestationen som styr hur 

man går vidare mot sitt mål. 

5. Fullständig fokusering och koncentration på aktiviteten samt uteslutning av ovidkommande 

tankar. 

6. En känsla av kontroll när individen är övertygad om att ha tillräcklig skicklighet för den 

aktuella uppgiften. Denna känsla inger upplevelse av styrka, tillit och lugn. 

7. Bli av med osäkerhet, oro och negativa tankar genom en känsla av kontroll där tanke och 

handling blir ett med prestationen. 

8. Tidsuppfattningen förändras som en effekt av den totala koncentrationen. En känsla av att 

ha all tid i världen att utföra ett moment eller att uppleva en flera timmars aktivitet som kort är 

en biprodukt av inlevelsen i aktiviteten. 

9. En autotelisk upplevelse, från grekiska orden auto (själv) och telos (mål). Detta beskriver 

ögonblick av fullständig närvaro i en aktivitet, som ger en inre tillfredsställelse och påverkar 

prestationen positivt. 

 

1.2.7 Tidigare forskning, teorier och hypoteser 
 
Strävan hos idrottare är ofta att utveckla sin skicklighet för att kunna möta större utmaningar. 

Denna personliga utveckling ger möjlighet till en topprestation. Trots denna tydligt positiva 

strävan bland ledare, tränare och aktiva är tidigare forskning, teorier och hypoteser, inom 

området, vanligtvis inriktad på att förklara negativa upplevelser i samband med 

idrottsprestationer.  Inom det idrottspsykologiska området är studier på hur oro/ängslan 

påverkar prestationen vanliga, medan studier kring positiva emotioner och hur dessa påverkar 

prestationen ovanliga.45 

                                                 
44 Csikszentmihalyi, M., & Jackson, S.A. (2000) Flow och Idrott. (s.19-33.) Jönköping: Brain Books 
 
45 Skinner, N., & Brewer, N. (2004). Adaptive approaches to competition: Challenge appraisals and positive 
emotion. Journal of Sport and Exercise Psychology, 26, p. 283-305 
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Instrument som finns för att mäta känslor inom idrotten har främst fokuserat på de negativa 

känslotillstånden, medan positiva känslotillstånd får begränsat utrymme.  

De utvecklade mätinstrument för att mäta positiva prestationsemotioner är ovanliga. 

Profile of Mood States (POMS) är ett mätinstrument som består av sex mätdimensioner varav 

fem mäter negativa och en mäter positiva sinnesstämningar.46  

Sport Anxiety Scale (SAS) är en metod att mäta hur idrottaren generellt reagerar med 

oro/ängslan, oro att inte klara pressen och koncentrationsstörningar.47 

Sport Competition Anxiety Test (SCAT) är ett påståendeformulär som mäter idrottarens 

generella tendens att reagera med oro/ängsla inför en tävlingssituation.48 

Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) är ett mätinstrument som mäter kognitiv 

oro/ängslan, somatisk oro/ängslan och självförtroende.49 

Jackson & Eklund har utarbetat mätinstrumenten Flow State Scale-2 (FSS-2) och 

Dispositional Flow Scale-2 (DFS-2) för att mäta upplevelsen av flow. Mätinstrumenten ger 

möjlighet att mäta upplevelserna i detta optimala mentala tillstånd, flow, vid en fysisk 

aktivitet. FSS-2 mäter hur respondenten upplevde respektive påstående i en specifik 

genomförd aktivitet. DFS-2 mäter hur ofta respondenten generellt upplever respektive 

påstående i sin aktivitet.  

FSS-2 och DFS-2 mäter den totala upplevelsen av flow samt var och en av de nio 

dimensionerna av flow.50 

FSS-2 går även att använda när respondenten utgår ifrån en specifikt genomförd 

topprestation.51 Studier visar att upplevelser från en topprestation är starka, tydliga och 

bestående för en lång tid hos den aktive.52  

 

Emotioner påverkar idrottare i en prestationssituation. Emotioner kan förklaras som 

kortvariga men känslomässigt intensiva reaktioner på händelser i miljön runt individen, 

socialt mellan individer och inom individen själv. Emotioner som idrottaren upplever kan 

                                                 
46 McNair, D.M., Lorr, M., & Droppleman, L.F. (1992). Manual for the Profile of Mood States. San Diego, CA: 
Educational and Industrial Testing Service 
47 Smith, R.E., Smoll, F.L. & Schutz, R.W. (1990) Measurement and correlates of sport-specific cognitive and 
somatic trait anxiety: The Sport Anxiety Scale. Anxiety Research, 2, 263-280 
48 Martens, R., Vealey, R.S. & Burton, D. (1990) Competitive anxiety in sport. Champaign, IL: Human Kinetics. 
49 Ibid, pp.117-232 
50 Jackson, S.A. & Eklund, R.C. (2004). The Flow Scales Manual. Morgantown, WV: Fitness Information 
Technology. 
51Jackson, S.A. (1996). Toward a conceptual understanding of the flow experience in elite athletes. Research 
Quarterly for for Exercise and Sport, 67, p.76-90 
52Eklund, R.C., (1994). A season-long investigation of competitive cognition in collagiate wrestlers.  Research 
Quarterly for Exercise and Sport. 65, p.169-183 
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bero på hur väl förberedd individen är på den specifika prestationen samt hur viktig 

prestationen är för individen.53 Ett sätt att betrakta detta förhållande är att använda den 

tidigare beskrivna flowkvadranten (se figur 1). 

Emotionen oro/ängslan förekommer i prestationssituation där kraven upplevs som höga och 

prestationen genomförs under stark press. Många idrottare underpresterar till följd av denna 

upplevda oro/ängslan. Detta faktum att idrottare inte lyckas prestera sitt bästa utifrån sin 

optimala förmåga kan vara en orsak till att forskning på negativa känslotillstånd och dess 

påverkan på prestationen är mest förekommande. 

Den tidiga teorin Yerkes-Dodsons lag visar med sin inverterade U-hypotes att det finns en 

optimal anspänningsnivå för varje prestation. Finmotoriska och mer komplicerade uppgifter 

underlättas av en lägre  anspänningsnivå, medan grovmotoriska och enklare uppgifter 

förbättras med en högre anspänningsnivå.54  

Anspänning och oro/ängslan är inte samma sak och forskare som utgått från den inverterade 

U-hypotesen och sambandet mellan anspänning och prestation för att undersöka sambandet 

mellan oro/ängslan och prestation har fått mycket kritik.55 56  

Forskare har försökt utveckla olika modeller för att kunna förklara sambandet mellan 

prestation, anspänning och oro/ängslan. Katastrofmodellen, ursprungligen utvecklad av en 

fransk matematiker, visar hur både anspänning och oro/ängslan påverkar prestationen.57  

Enkelt uttryckt innebär katastrofmodellen att prestationen förbättras med en viss ökad 

anspänning och oro/ängslan, men då anspänningen och oro/ängslan når för höga nivåer sker 

en drastisk, katastrofal, försämring av prestationen. Den bästa prestationen, enligt 

katastrofmodellen, inträffar när oro/ängslan är relativ hög medan anspänningen är måttlig, 

idrottsutövaren upplever då en inre nervositet och oro, men en lagom fysiologisk 

avspändhet.58  

Yuri Hanins IZOF-modell (Individual Zones of Optimal Functioning) visar att det finns 

optimala emotioner i en prestationssituation som är individuella för varje idrottare och 

beroende på vilken typ av idrott som utövas. I en viss situation kan en individ uppleva 

                                                 
53 Lazarus, R.S. (2000). How emotions influence performance in competitive sports. The Sport Psychologist, 14, 
p. 229-252 
54 Yerkes, R M &Dodson, JD. (1908). The relation of strength of stimulus to rapidity of habit formation. Journal 
of Comparative Neurology and Psychology, 18, 459-482 
55 Krane, V (1992). Conceptual and methodological consiridations in sport anxiety research: From the inverted- 
U hypothesis to catastrophe theory. Quest, 44, 72-87 
56 Woodman, T & Hardy, L (2001) Stress and anxiety. I Singer, R.N., Hausenblas, H.A. & Janelle, C.M. 
Handbook of sport psychology. New York, NY: John Wiley & Sons 
57 Thom, R. (1975) Structural stability and morphogenesis. New York, NY: Benjamin-Addison-Wesley 
58 Hardy, L. (1996). Testing the predictions of the cusp catastrophe model of anxiety and performance. The Sport 
Psychologist, 10, 140-156. Champaign, IL: Human Kinetics. 
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oro/ängslan, medan en annan individ i samma situation upplever sig ha kontroll över 

händelseförloppet och känner sig säker, trygg och laddad. IZOF-modellen ger den enskilde 

idrottaren möjlighet att definiera vilka emotioner, både positiva och negativa, som är mest 

optimal för individen i prestationssituationen. Hanin menar att positiva emotioner som 

förbättrar prestationen är emotioner som leder till handling som till exempel energisk, 

motiverad, laddad, säker, trygg, viljekraftig och på alerten. De negativa emotioner som anses 

som optimala och till hjälp i prestationssituationen är bland annat spänd, missnöjd, nervös och 

irriterad.59  

Den upplevda anspänningsnivå och ängslan/oron är helt individuell och varierar kraftigt 

mellan olika idrottare i samma situation. En nybörjare kan antas prestera bättre vid en lägre 

anspänningsnivå, jämfört med en professionell som kanske till och med behöver en högre 

anspänningsnivå för att prestera optimalt.60  

Enligt Csikszentmihalyi och Jackson har den erfarne idrottaren en större automatiserad 

handlingsrepertoar som ökar möjligheten till att möta en hög utmaning med en hög 

skicklighet (se figur 1). Denna balans mellan utmaning och skicklighet ger upphov till en 

positiv upplevelse av flow i prestationssituationen.61  

Privette och Bundrick har undersökt vad som kännetecknar upplevelserna vid en 

topprestation, en toppupplevelse och vid flow. Dessa studier visar på att det finns många 

gemensamma och karaktäristiska upplevelser vid dessa situationer, men att de kan upplevas 

var för sig. 62  

Jackson och Roberts undersökte sambandet mellan flow och topprestation hos unga idrottare 

utifrån erfarenheter från deras bästa prestation någonsin. Resultatet av deras undersökning 

visar att flow handlar om ett optimalt mentalt tillstånd som ofta upplevs vid en 

topprestation.63 

Flera studier som undersökt upplevelser i en topprestation visar på många likheter med flow. 

Gemensamma och karaktäristiska upplevelser är att idrottaren känner sig trygg och säker, 

fullständigt fokuserad, har en känsla av kontroll och agerar automatiskt.64 

                                                 
59 Hanin, Y.L. (2000). Individual Zones of Optimal Functioning (IZOF) Model: Emotion-Performance 
Relationships in Sport. In Hanin, Y.L. (2000)Emotions in sport:(s.65-89). Champaign, IL: Human Kinetics 
60 Hull, C.L. (1951) Essentials of behavior. New Haven, CT: Yale University Press 
61 Csikszentmihalyi, M., & Jackson, S.A. (2000) Flow och Idrott. Jönköping: Brain Books 
62 Privette, G., & Bundrick, C.M. (1991). Peak experience, peak performance, and flow: Personal descriptions 
and theoretical constructs. Journal of Social Behavior and Personality, 6 (5), 169-188. 
63Jackson, S.A., & Roberts, G.C. (1992) Positive performance states of athletes:Toward a conceptual 
understanding of peak performance. Sport Psychologist, 6 (2), 156-171. 
64 Jackson, S.A. (2000) Joy, Fun, and Flow State in Sport. In Hanin, Y.L. (2000). Emotions in sport:(p.147-148). 
Champaign, IL: Human Kinetics. 
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1.3 Syfte, frågeställningar och teori 
 

1.3.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka unga idrottares upplevelser i en topprestation. 

 

1.3.2 Frågeställningar 
 

• Vilka upplevelser har unga idrottare i en topprestation? 

• Upplever unga idrottare flow i en topprestation? 

• Vilka faktorer ligger bakom en topprestation hos unga idrottare? 

 

 

 

 

2. METOD 
 
 
2.1 Urval  
 

Unga idrottare, 16-20 år, som under många år ägnat sig åt målmedveten träning och därmed 

erhållit en hög idrottspecifik kompetens eftersöktes. Efter kontakt med Riksidrottsförbundet 

och ansvarig för idrottsutveckling/ungdomsidrott framkom förslag på utvecklingsorienterade 

idrottsgymnasier. 

Individuella och lagidrottare, män och kvinnor skulle ingå i studien. 

Kontakt togs med orienteringsgymnasium, hockeygymnasium och fotbollsgymnasium, som 

samtliga var positiva till att delta i studien. Tränarna i respektive idrott blev via mail och 

telefonsamtal informerade om syftet med studien och ombads att tillfråga sina aktiva om att 

delta i studien. Kriteriet för att deltaga i studien var att den aktive hade ett tydligt minne av en 

topprestation som var genomförd under det senaste året. 

Undersökningsgruppen kom att bestå av 51 stycken unga idrottare, 16-20 år. Den 

genomsnittliga åldern (M) utslaget på hela undersökningsgruppen är 17,9 år. Fördelningen 

mellan könen är 35 män och 16 kvinnor. 
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Tabell 1. Undersökningsgruppen fördelad på kön och idrott (n = 51). 
Antal Kön Idrott Träningstid 

timmar/år 
Landslagsdeltagare 

finns i gruppen 
11 Män Fotboll 615 Ja 
10 Kvinnor Fotboll 588 Ja 
14 Män Ishockey 1030 Ja 
3 Kvinnor Ishockey 482 Ja 
10 Män Orientering 300-600 Ja 
3 Kvinnor Orientering 300-600 Ja 

 
 
2.2 Etiska aspekter 
 
Samtliga respondenter blev informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt för 

datainsamlingen. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor om undersökningen innan de 

genomförde påståendeformuläret. Vidare upplystes deltagarna om att deltagandet var helt 

frivilligt och att dom när som helst kunde avbryta sin medverkan utan några negativa följder. 

Det klargjordes för deltagarna att svaren behandlas anonymt, men att resultaten kan komma 

att kopplas till respondenterna då de ingick i en liten undersökningsgrupp. Svaren presenteras 

anonymt i resultatdelen för att skydda deltagarnas integritet. 

 
 
2.3 Mätinstrument 
 
I denna studie har påståendeformuläret, Event Experience Scale (FSS-2), använts. Tillåtelse 

finns, från rättighetsägaren av mätinstrumentet, att använda den engelska versionen för egna 

undersökningar. 

Påståendeformuläret består av fyra påståenden för var och en av de nio dimensionerna av 

flow, totalt 36 påståenden. Respondenten svarar på varje påstående utifrån en femgradig 

skala, där 1 är Strongly Disagree och 5 är Strongly Agree. FSS-2 mäter den totala graden av 

flow med en variation mellan 1 och 5 poäng. Upplevelsen av flow ökar när totalpoängen ökar.  

FSS-2 möjliggör även att avläsa var och en av de nio dimensionerna av flow med en variation 

mellan 1 och 5 poäng:65 

1. Balans mellan skicklighet och utmaning 

2. Handling och medvetande bildar ett sammanhang  

3. Tydliga mål 

                                                 
65 Jackson, S.A. & Eklund, R.C. (2004). The Flow Scales Manual. Morgantown, WV: Fitness Information 
Technology. 
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4. Tydlig återkoppling 

5. Koncentration på uppgiften 

6. Känsla av kontroll 

7. Avsaknad  av osäkerhet 

8. Förändrad tidsuppfattning 

9. Autotelisk upplevelse 

 

Innan undersökningen startade genomfördes en pilotstudie på tre unga idrottare, 16 – 20 år, 

representerandes fotboll, ishockey och orientering. Detta för att undersöka tydligheten, 

eventuella misstolkningar och tidsåtgången av FSS-2. Pilotstudien visade att FSS-2 var enkel 

och tydlig att använda och tidsåtgången 15 minuter kändes tillräcklig. 

Påståendena i FSS-2 är på engelska och för att undvika eventuella misstolkningar utarbetades 

en enkel engelsk –svensk ordlista att bifoga påståendeformuläret. En ny pilotstudie 

genomfördes på de tre unga idrottarna som nu samtliga uttryckte att det inte fanns några 

svårigheter med att tyda respektive påståenden och svara korrekt utifrån den egna upplevelsen 

i topprestationen. Efter denna pilotstudie beslutades att bifoga den anpassade ordlistan med 

varje påståendeformulär. 

Respondenterna relaterade till de tankar och känslor som de upplevt när de var i den specifika 

topprestationen. De 51 unga idrottarna i undersökningsgruppen svarade på de 36 påståendena 

utifrån hur de kände under topprestationen. De  svarade utifrån en värderingsskala i vilken 

grad påståendet överensstämde med deras upplevelse i varje påstående:  

 
Strongly Disagree             Disagree               Neither Agree nor Disagree             Agree                  Strongly Agree 
            1                         2                                    3                               4                              5 
     

2.4 Tillvägagångssätt och utförande 
 
En litteratursökning gjordes i bibliotekskatalogen tillhörande Umeå Universitet. Sökord som 

användes var: unga idrottare, idrottsprestation, förmåga, upplevelser, young athletes, peak 

performance, experience. Dessutom gjordes sökning på databasen Pub Med med sökorden: 

young athletes, peak performance, experience. Den funna relevanta litteraturen och artiklarna 

har legat till grund för denna studies bakgrundsdel. 

Studien skulle innehålla en påståendeformulärundersökning av unga idrottares upplevelser i 

en topprestation. 
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Efter förslag från Riksidrottsförbundet, ansvarig för idrottsutveckling/ungdomsidrott, togs 

kontakt via telefon och mail med respektive ansvarig tränare vid de utvecklingsorienterade 

idrottsgymnasierna. 

Tränarna fick ett informationsbrev att dela ut till sina unga idrottare som förklarade syftet med 

undersökningen. Detta informationsbrev resulterade i att 51 stycken unga idrottare var 

positiva till att delta i denna studie. Samtliga hade ett tydligt minne av en topprestation de 

genomfört det senaste året. 

Författaren besökte respektive idrott och närvarade vid genomförandet av påståendeenkäten 

för de första 38 respondenterna. Inga frågor eller tveksamheter uppkom vid genomförandet av 

denna första del av studien, varvid de sista 13 respondenterna fick sina påståendeformulär av 

respektive tränare, som sedermera returnerade enkäterna till författaren. 

 

Vid sammanställning av samtliga påståendeformulär användes statistikprogrammet SPSS. 

Graden, 1-5 poäng, av den totala flowupplevelsen räknades ut för samtliga respondenter. 

Medelvärde för den totala flowupplevelsen för hela undersökningsgruppen, män respektive 

kvinnor och för respektive idrott räknades ut.  

Var och en av de nio dimensionerna av flow räknades ut med en variation mellan 1 och 5 

poäng för hela undersökningsgruppen, för män respektive kvinnor samt för respektive idrott. 

 

2.5 Felkällor 
 
Mätinstrumentet som använts i denna studie, FSS-2, är ett påståendeformulär på engelska. En 

engelsk-svensk ordlista bifogades och användes av alla 51 respondenterna. En felkälla kan 

vara att någon i undersökningsgruppen missuppfattat något påstående på grund av det 

engelska språket.  

En annan felkälla kan vara att minnesbilden av den angivna, under det senaste året, 

genomförda topprestationen inte är helt tydlig och klar.  

Ytterligare en felkälla kan vara att undersökningspersonerna tolkar påståendena på olika vis. 

Efter de två genomförda pilotstudierna intervjuades deltagarna utifrån ovanstående eventuella 

oklarheter. Deltagarna uppgav då att de inte uppfattade några svårigheter med 

språkförståelsen, minnesbilden eller otydliga påståenden. 

Vid författarens närvaro vid testtillfällena uppfattades inte några tveksamheter eller 

svårigheter med genomförandet av påståendeformuläret.  
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2.6 Validitet och reliabilitet 
 

Validiteten och reliabiliteten för mätinstrumentet Flow State Scale-2 (FSS-2), som även kallas 

Event Experience Scale, är dokumenterad hög på grund av att det är ett utarbetat instrument 

som använts vid många studier. Det är utvärderat och reviderat vid ett flertal tillfällen.66  

 

För att stärka validiteten och reliabiliteten genomfördes en pilotstudie på tre unga idrottare. 

Efter att de genomfört påståendeformuläret intervjuades de om mätinstrumentets tydlighet, 

begriplighet och eventuella otydligheter och tveksamheter. Utifrån de erhållna svaren 

utarbetades en enkel engelsk – svensk ordlista. Ytterligare en pilotstudie genomfördes på tre 

unga idrottare med bifogad ordlista, följt av intervju avseende tydlighet, begriplighet, 

otydligheter och tveksamheter med påståendeformuläret. Efter denna pilotstudie bestämdes att 

den konstruerade engelsk – svenska ordlistan skulle bifogas varje påståendeformulär för att 

stärka  studiens reliabiliteten beträffande precision, pålitlighet, förutsägbarhet och stabilitet. 

 

Validiteten i studien bygger på vad sanning är och hur det verifieras. Kan resultatet grundas ur 

datamaterialet? Är svaren som respondenterna givit sanningsenliga eller inte? Min 

utgångspunkt är att undersökningspersonerna har svarat utifrån sina upplevelser i den angivna 

topprestationen och att dessa svar är sanna för dem. 

 

FSS-2 är ett internationellt nomotetiskt mätinstrument som mäter upplevelser när utmaning 

och skicklighet utmanas hos individen, en för individen topprestation. Detta mätinstrument 

valdes för att stärka studiens validitet, studien mäter det den avsåg att mäta. 

                                                 
66 Jackson, S.A. & Eklund, R.C. (2004). The Flow Scales Manual. Morgantown, WV: Fitness Information 
Technology. 
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3. Resultat 
 
Nedan följer en sammanställning av undersökningsgruppens upplevelser i en topprestation. 

Medelvärde för hela undersökningsgruppen presenteras för var och en av de nio 

dimensionerna av flow. 

FSS-2 mäter graden av upplevd flow samt var och en av de nio bakomliggande upplevelserna 

med en variation mellan 1 och 5 poäng. 

 
Tabell 2. Undersökningsgruppens upplevelse av flow och de nio dimensionerna av flow. 

 N M SD 
Flow 51 4,06 0,32 
Autotelisk upplevelse 51 4,70 0,39 
Tydliga mål 51 4,32 0,53 
Koncentration på uppgiften 51 4,27 0,52 
Känsla av kontroll 51 4,16 0,67 
Balans mellan skicklighet och utmaning 51 4,05 0,52 
Handling och medvetande bildar ett sammanhang 51 3,98 0,62 
Tydlig återkoppling 51 3,98 0.53 
Avsaknad  av osäkerhet 51 3,77 0,79 
Förändrad tidsuppfattning 51 3,31 0,79 
 

 

3.1 Upplevelse av flow 
 

FSS-2 mäter den totala graden av flow med en variation mellan 1 och 5 poäng.  

Upplevelsen av flow ökar när totalpoängen ökar för samtliga 36 påståenden. 

 

    M SD 

Hela undersökningsgruppen (n=51)  4,06 0,32 

Män (n=35)    4,05 0,30 

Kvinnor (n=16)   4,09 0,37 

Högsta graden: Orientering, kvinnor (n=3) 4.40 0,39 

Lägsta graden: Fotboll, män (n=11)  3,95 0.25  

 

Upplevelsen av flow hos undersökningsgruppen är ett resultat av de nio underliggande 

dimensionerna av flow och beräknas från svaren på samtliga 36 påståenden. Fyra av de 

bakomvarande upplevelserna uppvisar en högre grad av upplevelse medan övriga fem 

dimmensioner visar på en lägre grad av upplevelse (se tabell 2). 
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Hela undersökningsgruppen upplever en hög grad av flow under sin topprestation. 

Variationen av flowupplevelse är relativt liten mellan könen och de olika idrotterna. 

Flow är den upplevelse som uppvisar den lägsta standardavvikelsen i hela undersökningen. 

Orienteringskvinnorna är den grupp som sticker ut med den högsta graden av upplevd flow. 

  

 

3.2 Upplevelse av balans mellan skicklighet och utmaning 
 

Fyra påståenden indikerar graden av upplevelse av balans mellan skicklighet och utmaning 

med en variation mellan 1 och 5 poäng. Upplevelsen av balans mellan skicklighet och 

utmaning ökar när totalpoängen ökar för följande fyra påståenden: 

 

I was challenged, but I believed my skills would allow me to meet the challenge. 

My abilities matched the high challenge of the situation. 

I felt I was competent enough to meet the high demands of the situation. 

The challenge and my skills were at an equally high level.   

 

    M SD 

Hela undersökningsgruppen (n=51)  4,05 0,52 

Män (n=35)    4,04 0,45 

Kvinnor (n=16)   4,08 0,66 

Högsta graden: Orientering, kvinnor (n=3) 4.75 0,43 

Lägsta graden: Fotboll, män (n=11)  3,80 0.27 

 

Upplevelse av balans mellan skicklighet och utmaning är i stort sett lika stark som 

upplevelsen av flow i denna studie. Denna upplevelse utgör, enligt teorin om flow, en 

grundförutsättning för att få uppleva flow. 

Noterbart är den relativt stora skillnaden i upplevelse mellan orienteringskvinnorna och 

fotbollsmännen. 
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3.3  Upplevelse av att handling och medvetande bildar ett sammanhang 
 

Fyra påståenden indikerar graden av upplevelse att handling och medvetande bildar ett 

sammanhang med en variation mellan 1 och 5 poäng. Upplevelsen av att handling och 

medvetande bildar ett sammanhang ökar när totalpoängen ökar för följande fyra påståenden: 

 

I made the correct movements without thinking about trying to do so.  

Things just seemed to be happening automatically. 

I performed automatically, without thinking to much. 

I did things spontaneously and automatically without having to think. 

 

    M SD 

Hela undersökningsgruppen (n=51)  3,98 0,62 

Män (n=35)    3,86 0,65 

Kvinnor (n=16)   4,25 0,44 

Högsta graden: Fotboll, kvinnor (n=10)  4.33 0,51 

Lägsta graden: Orientering, män (n=10)  3,70 0.75 

 

Upplevelse att handling och medvetande bildar ett sammanhang är den upplevelse som 

uppvisar den största differensen mellan kvinnor och män i hela undersökningen. 

 

 

3.4 Upplevelse av tydliga mål 
 

Fyra påståenden indikerar graden av upplevelse av tydliga mål med en variation mellan 1 och 

5 poäng. Upplevelsen av tydliga mål ökar när totalpoängen ökar för följande fyra påståenden: 

 

I knew  clearly what I wanted to do. 

I had a strong sense of what I wanted to do. 

I knew what I wanted to achieve. 

My goals were clearly defined. 
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    M SD 

Hela undersökningsgruppen (n=51)  4,32 0,53 

Män (n=35)    4,36 0,46 

Kvinnor (n=16)   4,22 0,67 

Högsta graden: Ishockey, män (n=14)  4,54 0,48 

Lägsta graden: Fotboll, män (n=11)  4,07 0.40 

 

Upplevelsen av tydliga mål är den upplevelse som uppvisar det näst högsta värdet i hela 

undersökningen.  

Noterbart är att ishockey, enligt denna studie, har den högsta graden av upplevelse av tydliga 

mål (män = 4,54, kvinnor = 4,42) vid sin genomförda topprestation. 

 

 

3.5 Upplevelse av tydlig återkoppling 
 

Fyra påståenden indikerar graden av upplevelse av tydlig återkoppling med en variation 

mellan 1 och 5 poäng. Upplevelsen av tydlig återkoppling ökar när totalpoängen ökar för 

följande fyra påståenden: 

 

It was really clear to me how my performance was going. 

I was aware of how well I was performing. 

I had a good idea while I was performing about how well I was doing. 

I could tell by the way I was performing how well I was doing. 

 

  

    M SD 

Hela undersökningsgruppen (n=51)  3,98 0,53 

Män (n=35)    3,99 0,45 

Kvinnor (n=16)   3,95 0,69 

Högsta graden: Orientering, kvinnor (n=3) 4.17 0,88 

Lägsta graden: Ishockey, kvinnor (n=3)  3,83 0.52 
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3.6 Upplevelse av koncentration på uppgiften 
 

Fyra påståenden indikerar graden av upplevelse av koncentration på uppgiften med en 

variation mellan 1 och 5 poäng. Upplevelsen av koncentration på uppgiften ökar när 

totalpoängen ökar för följande fyra påståenden: 

 

My attention was focused entirely on what I was doing. 

It was no effort to keep my mind on what was happening. 

I had total concentration. 

I was completely focused on the task at hand. 

 

    M SD 

Hela undersökningsgruppen (n=51)  4,27 0,52 

Män (n=35)    4,23 0,47 

Kvinnor (n=16)   4,36 0,63 

Högsta graden: Orientering, kvinnor (n=3) 4.92 0,14 

Lägsta graden: Ishockey, kvinnor (n=3)  4,00 0.25 

 

Resultatet av denna studie visar att de unga idrottarna uppvisar en hög grad av upplevelse av 

koncentration på uppgiften. Denna dimension av flow är den upplevelse som uppvisar det 

tredje högsta värdet i hela undersökningen ( se tabell 2). 

 

  

3.7 Upplevelse av känsla av kontroll 
 

Fyra påståenden indikerar graden av upplevelse av känsla av kontroll med en variation mellan 

1 och 5 poäng. Upplevelsen av känsla av kontroll ökar när totalpoängen ökar för följande fyra 

påståenden: 

 

I had a sense of control over what I was doing. 

I felt like I could control what I was doing. 

I had a feeling of total control. 

I felt in total control of my body. 

 



 27  
 

    M SD 

Hela undersökningsgruppen (n=51)  4,16 0,67 

Män (n=35)    4,23 0,50 

Kvinnor (n=16)   4,00 0,95 

Högsta graden: Orientering, kvinnor (n=3) 4.92 0,14 

Lägsta graden: Fotboll, kvinnor (n=10)  3,78 1,01 

 

I denna studie uppvisar männen en högre grad upplevelse av känsla av kontroll än kvinnorna 

vid en topprestation. Denna skillnad mellan könen är den tydligaste där männen har den 

högsta graden av upplevelse. 

 

 

3.8 Upplevelse av avsaknad av osäkerhet 
 

Fyra påståenden indikerar graden av upplevelse av avsaknad av osäkerhet med en variation 

mellan 1 och 5 poäng. Upplevelsen av avsaknad av osäkerhet ökar när totalpoängen ökar för 

följande fyra påståenden: 

 

I was not concerned with what others may have been thinking of me. 

I was not concerned with how others may have been evaluating me. 

I was not concerned with how I was presenting myself. 

I was not worried about what others may have been thinking of me. 

 

    M SD 

Hela undersökningsgruppen (n=51)  3,77 0,79 

Män (n=35)    3,69 0,84 

Kvinnor (n=16)   3,97 0,65 

Högsta graden: Orientering, kvinnor (n=3) 4.67 0,58 

Lägsta graden: Ishockey, män (n=14)  3,34 0,84 

 

Upplevelsen av avsaknad av osäkerhet är den upplevelse som uppvisar det näst lägsta värdet i 

hela undersökningen. Samtidigt visar denna upplevelse på den största differensen mellan det 

lägsta och det högsta värdet mellan idrotterna. 
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3.9 Upplevelse av förändrad tidsuppfattning 
 
Fyra påståenden indikerar graden av upplevelse av förändrad tidsuppfattning med en variation 

mellan 1 och 5 poäng. Upplevelsen av förändrad tidsuppfattning ökar när totalpoängen ökar 

för följande fyra påståenden: 

 

Time seemed to alter (either slowed down or speed up). 

The way time passed seemed to be different from normal. 

It felt like time went by quickly. 

I lost my awareness of time. 

 

    M SD 

Hela undersökningsgruppen (n=51)  3,31 0,79 

Män (n=35)    3,31 0,85 

Kvinnor (n=16)   3,31 0,67 

Högsta graden: Ishockey, män (n=14)  3,50 0,77 

Lägsta graden: Orientering, kvinnor (n=3) 2,75 1,15 

 

“I lost my awareness of time” är det påstående som fick det lägsta enskilda värdet av alla 

påståenden beräknat på hela undersökningsgruppen, M = 3,24, SD 1,07. 

“The way time passed seemed to be different from normal” och “ It felt like time went by 

quickly” är de påståenden som fick det näst lägsta enskilda värdet av alla påståenden beräknat 

på hela undersökningsgruppen, M = 3,27, SD 1,06 respektive 1,08. 

Upplevelsen av förändrad tidsuppfattning är den upplevelse som uppvisar det lägsta värdet i 

hela undersökningen och samtidigt den minsta differensen mellan kvinnor och män i hela 

undersökningen. 

 



 29  
 

3.10 Autotelisk upplevelse 
 

Fyra påståenden indikerar graden av autotelisk upplevelse med en variation mellan 1 och 5 

poäng. Autotelisk upplevelse ökar när totalpoängen ökar för följande fyra påståenden: 

 

I really enjoyed the experience. 

I loved the feeling of the performance and want to capture it again. 

The experience left me feeling great. 

I found the experience extremely rewarding. 

 

    M SD 

Hela undersökningsgruppen (n=51)  4,70 0,39 

Män (n=35)    4,71 0,36 

Kvinnor (n=16)   4,67 0,45 

Högsta graden: Orientering, kvinnor (n=3) 5,00 0,00 

Lägsta graden: Fotboll, kvinnor (n=10)  4,50 0,50 

 

“I really enjoyed the experience”, är det påstående som fick det högsta enskilda värdet av alla 

påståenden beräknat på hela undersökningsgruppen, M = 4,86, SD 0,45.  

“I  loved the feeling of the performance and want to capture it again”, är det påstående som 

fick det näst högsta enskilda värdet av alla påståenden beräknat på hela 

undersökningsgruppen, M = 4,82, SD 0,43.  

“ The experience left me feeling great”, är det påstående som fick det tredje högsta enskilda 

värdet av alla påståenden beräknat på hela undersökningsgruppen, M = 4,61, SD 0,67.  

 

Den autoteliska upplevelsen är den upplevelse som uppvisar det högsta värdet i hela 

undersökningen ( se tabell 2). Resultatet visar på den högsta graden av upplevelse för både 

män och kvinnor samt för alla idrotter som deltog i denna studie. 

Den autoteliska upplevelsen beskriver ögonblick av fullständig närvaro i en aktivitet, som ger 

en inre tillfredsställelse och påverkar prestationen positivt. Denna dimension av flow är alltså 

enligt denna undersökning den mest framträdande upplevelsen. 
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4. DISKUSSION  
 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka unga idrottares upplevelser i en topprestation. 

Studien skulle även utröna om de unga idrottarna upplevde flow i sin topprestation.  

Slutligen skulle undersökningen visa på vilka faktorer som ligger bakom en topprestation hos 

de unga idrottarna. 

 

Resultatet av studien visar att undersökningsgruppen upplever en hög grad av flow. 

Inga större skillnader framkom mellan män och kvinnor, ej heller mellan de olika idrotterna 

fotboll, ishockey och orientering. 

Utifrån Csikszentmihalyis teori om flow, stämmer detta resultat väl överens med tidigare 

studier på topprestationer och toppupplevelser. 

De unga idrottarna som ingått i studien har en gedigen träningsbakgrund som möjliggjort 

deras topprestation. Csikszentmihalyi menar att skicklighet i sin idrottsgren ger en stor 

tillfredsställelse. Att höja sin nivå på utmaningen och matcha med sin skicklighet är unikt för 

idrotten och ger en stark känsla av upplevd glädje. 

 

Förutom den totala graden av flowupplevelse har även de underliggande nio dimensionerna 

av flow undersökts. Detta för att kunna besvara frågeställningen vilka upplevelser de unga 

idrottarna har i en topprestation. 

 

Resultatet visar att den autoteliska upplevelsen är den enskilt starkaste upplevelsen i deras 

topprestation. Denna autoteliska dimension beskriver Csikszentmihalyi som ögonblick av 

fullständig närvaro i aktiviteten, agerandet sker automatiskt, ger en inre tillfredsställelse och 

glädje samt påverkar prestationen positivt. Denna positiva upplevelse som sammanfaller så 

tydligt med topprestationen bekräftas i flertalet tidigare studier. Ravizzas studier visar att 

denna glädje i samband med topprestation verkar vara uppbyggt av en rad faktorer som 

fokuserad medvetenhet, absorption i uppgiften samt en känsla av kraft och kontroll. 

Sambandet mellan topprestation och en stark positiv upplevelse framgår tydligt av resultatet i 

denna undersökning. Enligt Ravizza handlar det om ett optimalt prestationstillstånd som ger 

upphov till en transcendental upplevelse. 

Utifrån detta resonemang, att glädjen är så viktig för topprestationen, borde största vikt läggas 

vid att skapa träningsmiljöer som präglas av glädje för att nå kompetensutveckling och nya 
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topprestationer. Steptoe visar med sina studier att förberedelse och övning är avgörande för att 

en prestation skall kunna genomföras automatiserat, lika viktig är den mentala förberedelse 

för att kunna göra en automatiserad situationslösning.  

 

Resultatet av studien visar att upplevelse av förändrad tidsuppfattning är den enskilt svagaste 

upplevelsen i de unga idrottarnas topprestation. 

Csikszentmihalyi beskriver den förändrade tidsuppfattningen som motsägelsefull och att det 

inte är alla idrottare som upplever tidsförskjutningen. Det snabba idrottsmomentet kan tyckas 

ske i slow motion och utövaren tycker sig ha all tid i världen att lösa sin uppgift, medan den 

långvariga idrottsprestationen kan upplevas passera snabbt. Att denna dimension indikerar det 

lägsta värdet överensstämmer med Jackson och Eklunds studie på 800 idrottsutövare, där 

upplevelsen av förändrad tidsuppfattning redovisas som den minst framträdande upplevelsen. 

 

De unga idrottarnas upplevelse av balans mellan skicklighet och utmaning är tydligt 

framträdande vid deras topprestation. Detta tydliga samband åskådliggörs med 

flowkvadranten som visar på den positiva upplevelsen när utmaningen står i paritet med 

individens högsta skicklighet. Denna upplevelse leder i sin tur till att individen strävar efter 

att få återuppleva denna känsla genom att ytterligare höja sin skicklighet och låta den utmanas 

på en ännu högre nivå. När inte individens skicklighet kan möta utmaningen blir upplevelsen 

istället oro och rädsla. Att utveckla barn och ungdomars skicklighet torde således vara en 

förutsättning för att de skall få uppleva glädje i samband med sitt idrottande. Deltagarna i 

denna studie lägger ner mycket tid på sitt idrottande vilket kräver stor motivation. Upplevelse 

av balans mellan utmaning och skicklighet verkar vara mycket viktig för en god motivation 

för alla idrottsutövare. Många unga idrottare avslutar sin föreningsaktiva period som 

tonåringar. För att motivera så många som möjligt till fortsatt idrottande är det viktigt att alla 

får utveckla sin skicklighet och uppleva tillfredställelsen att klara nya utmaningar. 

 

De unga idrottarna upplever att handling och medvetande bildar ett sammanhang i deras 

topprestation där tanke och rörelse smälter samman och utförs automatiskt. När idrottare 

upplever detta beskrivs det ofta som att allt sker automatiskt och de bifinner sig i zonen eller i 

bubblan. Träningen syftar till att automatisera processer så uppmärksamheten kan riktas mot 

nya intryck som påverkar topprestationen. Undersökningsgruppens träningsmängd och 

prestationsnivå talar för att de har uppnått en hög grad av automatiserade processer i sina 

idrottsprestationer. Detta gör att de slipper tänka på detaljer i utförandet och därmed kan deras 
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uppmärksamhet riktas mot sådant som är positivt för prestationen. Träning som leder fram till 

att den unga idrottaren utökar sin automatiserade repertoar kommer sannolikt att möjliggöra 

nya topprestationer. 

 

Av resultatet kan tydligt avläsas att upplevelsen av tydliga mål är framträdande vid en 

topprestation. Dessa tydliga mål gör det möjligt att fokusera på uppgiften under prestationen. 

De unga idrottarna uttryckte att de var säkra på vad de skulle göra. Upplevelse av tydliga mål 

var gemensam för lagidrottarna och orienterarna, trots att det är så olika uppgifterna som de 

utför. För lagidrottarna har säkert tydligheten i den individuella taktiska rollen och uppgiften 

stor betydelse. För orienterarna gäller troligtvis en tydlig känsla av stark fokusering på 

orienteringstekniken. Att ha en klar känsla av uppgiften och hur den skall utföras verkar vara 

viktigt vid en topprestation. 

 

Undersökningen visar på en upplevelse av tydlig återkoppling under prestationen. Idrottarna 

var medvetna om hur bra det gick under topprestationen. Denna återkoppling kan både 

komma inifrån och utifrån. Den aktive använder det kinestetiska sinnet som talar om hur 

kroppen befinner sig i förhållande till omgivningen. Dessutom handlar det om att vara 

medveten om prestationens kvalitet och korrigera den för att uppnå en topprestation. 

Återkoppling kan även komma från medtävlare som genom sin närvaro indirekt talar om för 

idrottaren hur han eller hon ligger till. Tränare och ledare kan också bidra med viktig 

återkoppling. Publik kan genom att bua, vissla, heja och applådera bidra med återkoppling. 

Den sammanlagda och totala återkopplingen talar för att de unga idrottarna var helt medvetna 

om rätt väg mot sin topprestation.  

 

Undersökningsgruppen hade en stark upplevelse av koncentration på uppgiften vid 

genomförande av sin topprestation. De uttrycker att de var fullständigt fokuserade på det de 

gjorde. Denna fokusering innebär att idrottarna utesluter ovidkommande tankar och intryck. 

Csikszentmihalyi menar att koncentrationen kan bli för intensiv om man fyller sitt 

medvetande med så många tankar som möjligt och tänker för mycket. Detta medför 

påfrestningar och för mycket analys. Topprestationen förutsätter avspändhet, full 

koncentration och total upplevd närvaro. Denna koncentrationsförmåga är träningsbar och 

mycket viktig för prestationen. 
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Idrottarna i studien upplevde en känsla av kontroll i sin topprestation. Denna känsla av 

kontroll uppstår när idrottaren är övertygad om att han eller hon har tillräcklig skicklighet för 

den aktuella uppgiften. Vet idrottaren att uppgiften är möjlig ger det en känsla av styrka, tillit 

och lugn i topprestationen. Denna upplevelse av kontroll är ytterligare ett argument för den 

viktiga förutsättningen att det finns balans mellan utmaning och skicklighet vid en 

topprestation. Anmärkningsvärt är den relativt stora skillnaden mellan upplevelse av kontroll 

mellan de kvinnliga orienterarna och de kvinnliga fotbollspelarna i undersökningen. De 

kvinnliga orienterarna uppger en hög grad av upplevd kontroll medan de kvinnliga 

fotbollspelarna upplever en relativt låg grad av upplevd kontroll i respektive topprestation. 

Här torde idrotternas karaktär vara bidragande orsak. En topprestation i orientering kräver 

sannolikt en högre grad av kontroll. De manliga orienterarna hade också en hög grad av 

upplevd kontroll i sin topprestation. 

 

Resultatet visar att avsaknad av osäkerhet är den upplevelse i topprestationen där de olika 

idrotterna uppvisar den största differensen. Orienterarna sammantaget upplever en betydligt 

högre grad av avsaknad av osäkerhet än lagidrottarna sammantaget upplever. Detta kanske 

kan förklaras av att orienterarna inte känner sig lika exponerade i sin prestation och inte 

behöver oroa sig hur andra skall bedöma deras pågående prestation. Lagidrottarna däremot 

utför alltid sin prestation inför åskådare som följer hela händelseförloppet. Denna skillnad i 

graden av avsaknad av osäkerhet stämmer väl överens med Jackson och Eklunds studie på 

individuella idrottare och lagidrottare. Undersökningsgruppens totala resultat visar att denna 

upplevelse är den näst svagaste av de underliggande nio dimensionerna av flow. Detta är inte 

ett förvånande resultat med tanke på alla faktorer som kan vara källa till oro och osäkerhet för 

de unga idrottarna. Inre förväntningar och yttre förväntningar från familj, kompisar och publik 

påverkar utövaren. Lägg till förhållande till ledarna, laget och motståndarna som ytterligare 

faktorer. Förutom detta påverkar idrottarens bedömning hur själva prestationen går. Listan 

kan göras lång på tänkbara faktorer som kan orsaka osäkerhet. 

Orienterarnas höga grad av avsaknad av osäkerhet tyder på att de fokuserar på prestationen, 

sina rörelser, strategier och teknik. Denna fokusering underlättas om idrottaren vet exakt vad 

han eller hon skall göra. Fullständig fokusering på processen och aktiviteten är ett sätt att 

frigöra sig från osäkerheten. En tänkbar faktor som påverkar lagidrottarnas känsla av säkerhet 

är det aktuella resultatet i matchen. Är laget i ledning kan det vara lättare för individerna att 

uppleva säkerhet och fokusera på den egna prestationen. Ligger laget under kan en känsla av 
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osäkerhet sprida sig bland individerna och fokuseringen flyttas mot det negativa resultatet 

istället för den egna prestationen. 

 

Studiens resultat av de unga idrottarnas upplevelse av flow och de underliggande nio 

dimensionerna kan förklara vilka faktorer som ligger bakom en topprestation. Oavsett kön 

eller typ av idrott verkar följande bakomliggande och karaktäristiska faktorer framgå när de 

upplevt en topprestation; trygg, säker, automatiserad, fokuserad och en känsla av kontroll. 

Dessa faktorer sammantaget verkar skapa en tydlig känsla av tillfredsställelse och glädje. 

Dessa slutsatser stärks av Krane och Williams studier av topprestationer. 

 

Hur kan vi skapa en idrottsmiljö som möjliggör att så många unga idrottare som möjligt får 

chansen att uppleva en topprestation och dess bakomliggande faktorer? 

Det framstår som mycket viktigt att varje individ kontinuerligt får utveckla kompetens och 

skicklighet. Denna subjektiva känsla att klara av något är mycket motiverande och därför är 

kompetensbegreppet centralt för prestationsidrotten. Detta resonemang får stöd av Jensens 

undersökning av kompetensbegreppet. 

Mot bakgrund av att det är många olika faktorer som ligger bakom en topprestation bör 

kompetensutvecklingen eftersträvas av fysiologiska, motoriska, psykologiska och 

sociologiska faktorer eftersom de påverkar varandra i en multiplikativ modell. 

Kompetenshöjning i någon eller några av dessa faktorer ger en känsla av att lyckas som är 

glädjande och mycket motiverande som i sin tur kan leda till ytterligare strävan att utveckla 

ny kompetens. De unga idrottarna som ingått i denna studie har ägnat mycket tid för att 

utveckla kompetens som gjort de framgångsrika i sina idrotter. Denna personliga utveckling 

är starkt motiverande och sannolikt skäl till att de lägger ner ytterligare tid och kraft på sitt 

idrottande. 

Idrottsmiljön för de unga idrottarna i denna studie varierar beroende på idrott. Fotboll och 

ishockeyträning är av tradition strukturerade på liknande sätt med ledare och tränare som 

leder och utvärderar träningarna. Orientering kräver ett större personligt ansvar för träningen, 

men även här har ledare och tränare stor del av planering och utvärdering. En annan typ av 

idrottsmiljö är den som finns i olika ”parker” där snowboard, skidor, cykel, parkour och 

skateboard utövas. Här verkar inlärning ske genom en typ av förebildsprincip, där riktigt unga 

utövare övar tillsammans med rutinerade vuxna deltagare. Dessa ”parker” verkar vara en 

gynnsam inlärningsmiljö där den individuella skickligheten hela tiden utmanas och utvecklas 

efter var och ens förmåga. Jag kan förundras över vilken skicklighet och kompetensutveckling 
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som uppvisas i dessa parkmiljöer. Här finns en hög grad av fantasi och kreativitet bland 

deltagarna för att utveckla nya färdigheter och få ledare och tränare som planerar och 

utvärderar. Kanske kan de traditionellt strukturerade idrotterna hitta inspiration i dessa 

parkmiljöer för att ytterligare utveckla idrottsmiljön där unga idrottare får chans att uppleva 

topprestationer. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att forskning på vilka positiva upplevelser som ligger 

bakom en prestation är i sin linda i jämförelse med forskning kring oro och rädsla. Ökad 

kunskap om dessa positiva upplevelser och dess påverkan på motivationen och prestationen 

kan bidra till unga idrottares framtida topprestationer. Ledare, tränare och föräldrar har en 

mycket viktig roll i att ge unga idrottare förutsättningar att få utveckla skicklighet och uppleva 

känslan av att få lyckas. Detta torde påverka framtida topprestationer både på och utanför 

idrottsarenan. 

 

 

4.1 Slutsats 
 
Slutsatser som kan dras av denna studie är att de unga idrottarna upplevde en hög grad av 

flow när de genomförde en topprestation. Av de nio underliggande dimensionerna till denna 

flowupplevelse var det den autoteliska upplevelsen, upplevelsen av tydliga mål, koncentration 

på uppgiften och känslan av kontroll som var de mest framträdande upplevelserna i 

topprestationen. En avgörande förutsättning för dessa positiva upplevelser är att utmaningen 

står i paritet med individens högsta skicklighet. Denna upplevda skicklighet är uppbyggd av 

de unga idrottarnas förberedelser och övning som möjliggör automatiserade rörelser och 

mentala förberedelser för att kunna göra automatiserade situationslösningar. 

 

 

4.2 Generaliserbarhet 
 

Denna studie torde gå att generalisera utifrån antalet försökspersoner och de olika undersökta 

idrotterna som representerar både individuella och lagidrottare. Mätinstrumentet som använts, 

FSS-2, är internationellt och nomotetiskt, vilket stärker studiens validitet och reliabilitet och 

möjliggör en generalisering av resultatet. 
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4.3 Värdering av eget arbete 
 

Jag upplever att jag funnit svar på mina frågeställningar och därmed uppnått syftet med denna 

uppsats. Jag är synnerligen nöjd med att jag fann ett internationellt och nomotetiskt 

mätinstrument för att använda i studien. I skrivande stund verkar detta vara första gången som 

mätinstrumentet använts i en svensk studie. Jag är nöjd med att mina resultat till stor del kan 

kopplas till tidigare forskning. 

Jag är mindre nöjd med att inte fått mätinstrumentets rättighetsägarens tillstånd att översätta 

påståendeformuläret till svenska. 

Jag är även mindre nöjd över att undersökningsgruppen kom att domineras av män. Min egen 

reflektion av detta är att män kanske oftare upplever att de gjort en topprestation medan 

kvinnor är mer självkritiska till att tillstå en topprestation. Tilläggas bör här att jag självklart 

är övertygad om att män och kvinnor egentligen utför topprestationer lika ofta. 

 

 

4.4 Fortsatta studier 
 

För att underlätta fortsatta studier inom området vore det önskvärt med en svensk version av 

mätinstrumentet. 

Fortsatta studier inom området kan vara att undersöka flera olika idrotter och ett större antal 

idrottare. Mätinstrumentet skulle kunna kompletteras med en intervju för att få ytterligare 

förståelse och klarhet om upplevelserna vid en topprestation. 

Intressant vore att följa en grupp unga idrottare under flera år i en longitudinell studie. En 

sådan studie kunde delas upp i en kontrollgrupp som bedriver sitt idrottande på traditionellt 

sätt och en grupp som systematiskt får ökade kunskaper om vilka faktorer som ligger bakom 

en topprestation, målinriktade förberedelser och träning samt tydlig återkoppling. En sådan 

undersökning kanske kan ge oss svar om det är möjligt att få uppleva en topprestation oftare 

med en strukturerad metod. 
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