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Abstract 
 
Title: Corporate Athletes, mental factors and performance 
 
Level: Final assignment for bachelor degree in Business Administration 
 
Author: Evelina Menning 
 
Supervisor: Stig Sörling and Tomas Källquist 
 
Date: 2015 – August 
 
Aim: In an ever changing and more competitive business climate, it is important to perform on 
maximal level to get ahead and climb to the top of the organization. The research on how to get to 
the top has come very far in the area of elite sports, the athletes have to perform at maximum levels 
and handle pressure well to win the medals. Important factors to be able to do this are the so-called 
secondary competencies, mental competencies that will make performing easier. The aim of this 
paper is to show how individuals can improve their work by learning from athletes in individual 
sports and how they, at the workplace, can work with development and improvement of the second-
ary competencies and thereby become corporate athletes.  
 
Method: The subject has been studied from a hermeneutic perspective, where the operator ap-
proach has been the basic view. This study has an abductive attempt and the subject has been stud-
ied by a case study. A theoretical framework of the topic, followed by empirical research, starts the 
paper.  The case study had a qualitative approach, ten interviews has been made with respondents 
from the world of elite sports. The material from the empirical research has been transcribed and 
analyzed together with the theoretical framework to create a clear view of the research area. 
 
Result & Conclusion: This paper aims to give the reader a better understanding over mental abili-
ties and factors that affect a corporate athlete. These competencies and abilities, and technique for 
using them have been developed from the base of elite athletes and their work with the abilities. 
 
Suggestions for future research: This study were based on one case only, it would be interesting 
to look into another case and another type of athletes, as well as testing the tools in the corporate 
world. 
 
Contribution of the thesis: This study show a number of competencies and abilities that can be 
used by a corporate athlete in order to be more successful and perform better at work. In the end of 
the paper, these competencies and user techniques has been collected in a toolbox for performance. 
 
Key words: Corporate athlete, secondary competencies, maximal performance, elite sport, perform 
on demand, high performers. 
 
 
 



Abstrakt 
 
Titel: Företagsatleter, mentala faktorer och prestation 
 
Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi 
 
Författare: Evelina Menning 
 
Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist 
 
Datum: 2015 – augusti 
 
Syfte: I ett snabbt föränderligt och konkurrensutsatt företagsklimat är det viktigt att prestera på topp 
för att göra karriär och klättra snabbt inom en organisation. Ett område där forskningen kommit 
lång vad gäller prestation på topp är inom elitidrotten, där idrottarna behöver kunna prestera på be-
gäran och klara av att hantera press och stress för att lyckas med detta. Viktiga faktorer för att klara 
av det är de s.k. sekundära kompetenserna, mentala kompetenser och förmågor som kan underlätta 
prestation. Syftet med denna studie är att belysa hur individer kan nå framgång i sin yrkesutövning 
genom att arbeta med att förbättra sekundära kompetenser och utveckla sin verktygslåda för prestat-
ion med hjälp av lärdomar från individuella idrottare och därigenom utvecklas till att bli företagsat-
leter. 
 
Metod: Ämnet har studerats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och aktörssynsättet varit det 
grundläggande synsättet. Studien har en abduktiv ansats och ämnet har studerats med hjälp av en 
fallstudie. Arbetet inleds med en teoretisk överblick, följt av en empirisk undersökning. Denna fall-
studie har haft en kvalitativ ansats och intervjuer har genomförts med tio respondenter från idrotts-
världen. Det material som tagits fram i den empiriska undersökningen har transkriberats och sedan 
analyserats tillsammans med tidigare forskning för att skapa en så tydlig bild som möjligt över om-
rådet. 
 
Resultat & slutsats: Genom studien har en ökad förståelse för vilka faktorer som är viktiga för en 
företagsatlet nåtts. Dessa kompetenser, och teknik för användning av kompetenserna har utvecklats 
med utgångspunkt i hur elitidrottare arbetar med dessa. 
 
Förslag till vidare forskning: I denna studie berördes endast ett fall och en typ av idrottare. I vi-
dare forskning behöver flera olika fall och flera olika typer av idrottare studeras, för att till fullo ut-
veckla ämnesområdet. 
 
Uppsatsens bidrag: Studien visar på ett antal kompetenser och färdigheter som kan användas av 
företagsatleter för att nå större framgång och prestera bättre på arbetet, samt hur dessa ska använ-
das. Dessa kompetenser har samlats i en verktygslåda för prestation i slutet av arbetet. 
 
Nyckelord: Företagsatlet, sekundära kompetenser, maximal prestation, elitidrott, prestera på begä-
ran.



Innehållsförteckning	  

1 Inledning	  ..........................................................................................................................................................................	  1	  
1.1 Problemdiskussion	  ...............................................................................................................................................	  1	  
1.3 Problemformulering	  ............................................................................................................................................	  5	  
1.4 Syfte	  .........................................................................................................................................................................	  5	  
1.5 Avgränsningar	  .......................................................................................................................................................	  5	  

2. Metod	  ..............................................................................................................................................................................	  6	  
2.1 Övergripande metodval	  ......................................................................................................................................	  6	  
2.1.1 Forskningsansats	  ...............................................................................................................................................	  6	  
2.1.2 Socialkonstruktivism	  .......................................................................................................................................	  8	  
2.1.3 Abduktion	  ...........................................................................................................................................................	  8	  
2.3 Kvalitativ metod	  ...................................................................................................................................................	  9	  
2.5 Praktiskt tillvägagångssätt	  .............................................................................................................................	  10	  
2.5.1 Fallstudie	  ..........................................................................................................................................................	  13	  

2.5.1.2 Urvalsmetod	  ...........................................................................................................................................	  15	  
2.5.1.3 Urval	  .........................................................................................................................................................	  16	  
2.5.1.4 Intervjuer	  .................................................................................................................................................	  17	  
2.5.1.6 Dokumentation och transkribering	  .................................................................................................	  18	  

2.6 Användning av data	  ..........................................................................................................................................	  19	  
2.7 Käll- och metodkritik	  .......................................................................................................................................	  20	  
2.8 Kvalitetskriterier	  ...............................................................................................................................................	  22	  

3. Teoretisk referensram	  .............................................................................................................................................	  24	  
3.1 Kompetens och framgång	  ..............................................................................................................................	  24	  
3.2 Sekundära kompetenser	  ..................................................................................................................................	  27	  

3.2.1 Framgångsfaktorer för företagsatleter	  ...............................................................................................	  28	  
3.2.2 Framgångsfaktorer för idrottsmän	  ......................................................................................................	  37	  

3.3 Överföring av kompetenser och färdigheter från idrott till företagsvärlden	  .................................	  43	  
3.4 Sammanfattning av den teoretiska ståndpunkten	  ...................................................................................	  45	  

4. Empiri	  ...........................................................................................................................................................................	  51	  
4.1 Resultat från den empiriska undersökningen	  ...........................................................................................	  52	  
4.2 Grundläggande faktorer för framgång	  .......................................................................................................	  53	  
4.3 Motivation och målsättning	  ...........................................................................................................................	  54	  
4.4 Mentala bilder	  ....................................................................................................................................................	  56	  
4.5 Attityd till tävling och träning	  ......................................................................................................................	  57	  
4.6 Beslutsamhet och koncentration	  ..................................................................................................................	  59	  
4.7 Misslyckanden och hantering av dessa	  ......................................................................................................	  60	  
4.8 Självupplevd prestation	  ...................................................................................................................................	  61	  
4.9 Professionalism	  ..................................................................................................................................................	  62	  
4.10 Hantering av stress och känslor	  .................................................................................................................	  63	  
4.11 Faktorer av betydelse för flow	  ...................................................................................................................	  65	  
4.12 Att kunna prestera på begäran	  ....................................................................................................................	  66	  
4.13 Självförtroende och självkänsla	  .................................................................................................................	  67	  
4.14 Position i laget	  .................................................................................................................................................	  68	  

5. Analys	  ..........................................................................................................................................................................	  70	  
5.1 Grundläggande faktorer för framgång	  .......................................................................................................	  70	  
5.2 Motivation och målsättning	  ...........................................................................................................................	  73	  
5.3 Mentala bilder	  ....................................................................................................................................................	  76	  
5.4 Attityd till tävling och träning	  ......................................................................................................................	  77	  
5.5. Beslutsamhet och koncentration	  .................................................................................................................	  79	  
5.6. Misslyckanden och hantering av dessa	  .....................................................................................................	  81	  



	   5	  

5.7. Självupplevd prestation	  .................................................................................................................................	  83	  
5.8. Professionalism	  ................................................................................................................................................	  84	  
5.9. Hantering av stress och känslor	  ..................................................................................................................	  85	  
5.10 Faktorer av betydelse för flow	  ...................................................................................................................	  86	  
5.11 Att kunna prestera på begäran	  ....................................................................................................................	  87	  
5.12 Självförtroende och självkänsla	  .................................................................................................................	  88	  
5.12 Position i laget	  .................................................................................................................................................	  88	  
5.13 Nackdelar med hög prestation	  ....................................................................................................................	  90	  

6 Bidrag	  ............................................................................................................................................................................	  91	  
6.1 Teoretiskt bidrag	  ...............................................................................................................................................	  91	  
6.2 Praktiskt bidrag - Verktygslåda för prestation	  ........................................................................................	  94	  
6.3 Förslag på vidare forskning	  ...........................................................................................................................	  99	  

Källförteckning	  ...........................................................................................................................................................	  101	  
Böcker	  .......................................................................................................................................................................	  101	  
Artiklar	  ......................................................................................................................................................................	  101	  
Elektroniska källor	  ................................................................................................................................................	  105	  
Bilaga 1 - Intervjuguide	  ......................................................................................................................................	  107	  

 



Figurförteckning 
 
Figur 1: Forskningsmodell	  .........................................................................................................................................	  12	  
Figur 2: Rummlers modell (Hoffman, 1999).	  ......................................................................................................	  29	  
Figur 3: Komponenter viktiga för att prestera på topp (Hallett & Hoffman, 2014).	  ..............................	  32	  
Figur 4: Sex grundläggande psykologiska förmågor för prestation (Hallett & Hoffman, 2014).	  ......	  33	  
Figur	  5:	  Prestationspyramiden	  (Loehr	  &	  Schwartz,	  2001).	  ......................................................................	  34	  
Figur 6: Lagen om minskande avkastning för prestation (Whyte, 2015).	  ..................................................	  39	  
Figur	  7:	  Sammanfattning	  av	  grunden	  för	  prestation	  ...................................................................................	  48	  
Figur	  8:	  Sammanfattning	  av	  framgångsfaktorer.	  ..........................................................................................	  49	  
Figur	  9:	  Sammanfattning	  av	  framgångsfaktorer	  för	  den	  empiriska	  undersökningen	  ..................	  50	  
Figur	  10	  -‐	  Företagsatletens	  verktygslåda	  för	  prestation.	  ..........................................................................	  98	  
Figur	  11	  –	  Lopplan	  för	  atlet	  5	  över	  500	  meter.	  ..............................................................................................	  99	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   1	  

1 Inledning 
 

1.1 Problemdiskussion 
 

Under 1980-talet inleddes en utveckling där stora företag började satsa mer på att utveckla och un-

derhålla det humana kapitalet inom organisationen i strävan efter att få fördelar gentemot konkur-

renterna där de anställda och deras kompetens började ses som en viktig tillgång inom organisation-

en och mer resurser satsades på utveckling av kompetenser (Pichot, et. al. 2009). Författarna menar 

att betydelsen av att ha rätt anställda med rätt förmåga sedan dess har ökat och idag arbetar företag 

med att motivera och inspirera de anställda, samt låter dem utveckla rätt typ av förmågor för att på 

så sätt få konkurrensfördelar, bättre resultat och långsiktig framgång. De anställda har blivit en vik-

tig resurs i ett allt hårdare företagsklimat, vilket inte minst utvecklingen inom human resources ma-

nagement-området visar på (ibid.). Enligt Liu, et. al., (1998) har det under hela denna utveckling 

använts referenser och modeller från idrottens värld och företagsvärlden har inspirerats av idrotts-

världen, nu för tiden finns det en bred litteratur angående hur företag och organisationer använt sig 

av tekniker från sports management och hur företagsledare kan arbeta för att överföra färdigheter 

och metoder från idrottsvärlden in till den egna organisationen. 

 

Genom globalisering och hårdare konkurrens ökar kraven på företag att prestera på en hög och jämn 

nivå. Detsamma gäller för idrotten, talang och träningsvilja räcker inte längre för att nå världse-

litnivå när idrottarna närmare sig gränsen för vad en människa kan prestera och marginalerna mel-

lan guld och silver blir allt mindre (Lyle, 1997). Det finns stora likheter och korrelationer mellan id-

rotts- och företagsvärlden och flera studier visar att organisationer har förbättrat effektivitet, sam-

spel mellan anställda, nått bättre resultat och högre vinst genom implementering av tekniker och 

färdigheter från idrottsvärlden (Nourayi, 2006). Pichot, et al. (2009), pekar på att det är vanligt att 

chefer använder sig av coaching-tekniker från idrottsvärlden för att öka lagkänsla mellan manage-

ment och anställda, vilket leder till en högre tävlingsinstinkt och motivation som i sin tur ger en 

bättre prestation. Böhlke & Robinson, (2009), kom också fram till att idrottsvärlden kan dra nytta 

av tekniker och verktyg från den företagsekonomiska världen. För att vinna guldmedaljer på inter-

nationella tävlingar är länder och lag tvungna att utveckla system för coaching och stöd, inte bara 

för fysisk utveckling, utan även för en mental och teknisk sådan (Houlihan & Green, 2008). I detta 

arbete har inspiration och lärdomar hämtats från företagsvärlden (Liu, et. al., 1998). Professionell 

idrott omsätter stora summor varje år och drivs av vinstintresse. Enligt Nourayi (2006) är profess-



	   2	  

ionell idrott en konkurrensansatt del av underhållningsbranschen och kan därför till stor del drivas 

som ett företag.  

 

Utifrån ovanstående resonemang är det visat att det finns många likheter mellan företag, idrottsor-

ganisationer och lag, inte minst eftersom de hela tiden försöker hitta nya sätt att öka sin konkur-

renskraft och förbättra sin position gentemot konkurrenterna i en allt mer tävlingsriktad värld med 

små marginaler som avgör skillnaden mellan framgång och misslyckande (Whyte, 2015). Som 

bland andra Liu, et. al., (1998) tar upp har idrotten lärt från företagsvärlden och vice versa och inom 

båda områdena är det fler faktorer än en överlägsen produkt eller talang som påverkar om man 

lyckas nå toppen eller inte. Personliga och systematiska kvalitéer är viktiga inom idrott, främst 

inom den individuella idrotten där den enskilde individen har stort eget ansvar för sin egen fram-

gång (Whyte, 2015). Den grundläggande uppgiften inom både sport och business är att fördela be-

gränsade resurser på det mest fördelaktiga sättet. Vidare behöver individer inom båda områden 

delta i olika typer av tävlingar, eller tävlingsinriktade situationer (Adcroft & Teckman, 2008). 

 

På den globala marknaden är det av största betydelse att inte bara utveckla konkurrensfördelar, utan 

även att bibehålla dessa över tid (Hallett & Hoffman, 2014). Författarna anser att nyckeln till att 

lyckas med detta är att de anställda inom organisationen presterar på topp i pressande situationer. 

Med press menar författarna en rad olika faktorer, så som rädsla för kritik, höga förväntningar på 

prestation och personliga känslor och rädslor inför misslyckande. Dessa saker kan påverka aktivite-

ter där den anställde behöver anstränga sig för att lyckas, så som en förhandling, kundmöte eller 

liknande negativt, även om den anställde inledningsvis hade motivation att prestera bra. Hallett och 

Hoffman (2014) fortsätter sedan resonemanget med att konstatera att kunna prestera i en sådan 

pressad situation är en förmåga som kräver träning och utveckling över tid. Ett sätt att arbeta med 

detta är att använda tekniker från idrottens värld, vilka har visat sig fungera bra även i företags-

miljö, både vad gäller överföring och utförande av teknikerna (Hallett & Hoffman, 2014). 

 

Det finns en bred litteratur som berör hur färdigheter från idrottare och idrottslag kan överföras till 

företag och hur företag kan förbättra sina prestationer genom att använda sig av tekniker och idéer 

som från början utvecklats av och för idrottare och det är vanligt att företagsledare använder sig av 

metoder som utvecklats av och för coacher av framgångsrika idrottslag (Liu, et. al. 1998). Burnes & 

O’Donnell (2011) menar att det finns många delade intressen mellan företags- och idrottsledare vad 

gäller kommunikation och utmaningar men framför allt vad gäller att hitta det ideala läget för pre-

station. Jones (2008) konstaterar att även om man inte kan säga att sport är business så kan man dra 

många paralleller mellan dessa två. Jones konstaterar att de som presterar på topp är inte födda så 
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utan har arbetat för att nå en hög nivå, både i sport och i business även om talang med mera spelar 

en roll i utvecklingen. Det krävs noggrann planering för att nå toppen och båda grupperna behöver 

kunna prestera bra under hög press och ha vad som brukar kallas vinnarskalle, en vilja att tävla och 

en vilja att vinna. Enligt Jones (2008) är en viktig faktor som skiljer de som presterar allra på topp 

från de som ”bara” presterar bra att de inte slås ned av en motgång utan försöker igen tills de lyckas 

även om det krävs många försök. Alla dessa faktorer passar in både på elitidrottsmän och på de som 

presterar på topp inom sin bransch, vilket Jones (2008) menar visar på att tekniker och metoder inte 

bara går att överföra från idrott till business utan att det dessutom kan göra vägen till toppen i före-

tagsvärlden enklare och snabbare.  

 

Frågan om varför vissa personer presterar bättre än andra under press har länge varit debatterad i 

managementlitteraturen. Loehr & Schwartz (2001) besvarar frågan med hjälp av en prestationspy-

ramid baserad på egenskaper hos idrottare i världsklass för att få fram vad de kallar för företagsatle-

ter (eng. corporate athletes) och hitta ett läge för optimal prestation. Författarna fokuserar på s.k. 

sekundära kompetenser, t.ex. styrka, uthållighet, flexibilitet, fokus med mera i motsats till primära 

kompetenser så som att analysera en balansräkning eller slå en perfekt tennis-serve. De drog slutsat-

sen att det finns flera mentala, fysiska och emotionella kapaciteter som är gemensamma för högpre-

sterande idrottare och överförde dessa till ett stort antal personer i olika företag. Genom att försöka 

hitta det ideala läget för prestation med hjälp av modellen kunde dessa personer nå bättre resultat på 

arbetet (Loehr & Schwartz, 2001).  

 

En grundläggande förutsättning för att lyckas prestera på en hög nivå är en god fysisk kapacitet ef-

tersom denna ger energi till att arbeta, oavsett om prestationen ska ske inom en idrott eller på ett fö-

retag (Whyte, 2015). Att ha en god fysisk förmåga är dock i sig inte tillräckligt för att prestera på 

topp, varken vad gäller idrott eller arbete. Det finns bevis för att människan börjar närma sig den 

bortre gränsen för fysisk prestation och i och med detta ökar betydelsen av mental kapacitet. Det har 

därför skett en utveckling inom idrottsvärlden, från att ha kunnat ta medaljer baserat på enbart fy-

sisk förmåga krävs det nu kunskaper i sportmedicin, ledarskap, team building och sport science. Ut-

över detta pekar Whyte (2015) på betydelsen av prestationspsykologi, dvs. utveckling av det Loehr 

& Schwartz (2001) kallar sekundära kompetenser.  

 

Jones (2008) pekar på att inga högpresterande personer föds som sådana, utan de utvecklas över tid. 

Gemensamt för högpresterande personer inom både idrotts- och företagsvärlden är att de presterar 

på topp under press. De som når toppen gör detta som ett resultat av planering, målsättning och ge-

nom att upprepa bra prestationer, för elitidrottsmän på tävlingsbanan och för företagsatleter på arbe-
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tet (ibid.). Även Loehr & Schwartz (2001) tar fram förmågan att prestera under press som en efter-

traktad kompetens för arbetsgivare. För att snabbt göra karriär och bli framgångsrik och eftertraktad 

i en snabb och föränderlig företagsvärld behöver en företagsatlet arbeta med att utveckla sekundära 

kompetenser och kunna prestera under press, liksom en idrottsman (Loehr & Schwartz, 2001). 

Dessa förutsättningar stämmer överens med de som professionella idrottsmän möter varje dag och 

det finns en rik litteratur angående detta ämne (se Whyte, 2015, Kelly, et. al. 2007, Loehr & Sch-

wartz, 2001, m.fl.). Inom många organisationer finns förmågan att höja kapaciteten för samtliga an-

ställda till en okej nivå, det är svårare att få någon eller några att bli riktigt bra (Coulson-Thomas, 

2007), som menar att liknande förutsättningar råder för individuella idrottare, de behöver klara av 

att utföra upprepade bra prestationer under press för att nå framgång och vinna guldmedaljer. Enligt 

Whyte (2015) har man inom idrottsvärlden kommit väldigt nära den bortre gränsen för mänsklig 

prestation och därför finns det en stor mängd forskning angående hur idrottsmän ändå ska fortsätta 

prestera och slå rekord och hur en enskild idrottare ska få fördelar gentemot konkurrenterna. Den 

idrottsvetenskapliga forskningen har därför länge arbetat med dessa frågor. Genom att se till id-

rottsvärlden och lära från individuella idrottare kan företag förbättra de anställdas kapacitet och en-

skilda personer kan prestera bättre, något som gynnar även organisationen (Whyte, 2015).  

 

För att prestera på topp krävs att individen uppnår ett stadie där full fokus ligger på uppgiften, där 

yttre faktorer inte stör och där koncentrationen är på topp (Whyte, 2015). Detta tillstånd är där den 

optimala prestationen sker (Loehr & Schwartz, 2001) och där individen kan använda alla sina 

mänskliga krafter (Hallett & Hoffman, 2014). För att nå dit krävs enligt Gordon (2007) mental tuff-

het. Detta är något som kan tränas upp (Whyte, 2015). Högpresterande personer skiljer sig från 

mindre högpresterande genom skillnader i mental tuffhet, det finns flera gemensamma karaktärs-

drag som skiljer de som når toppen mot resten (Jones & Spooner, 2006). Loehr & Schwartz (2001) 

tar upp vikten av att utveckla de s.k. sekundära kompetenserna, något som blir allt viktigare när 

marginalerna mellan vinst och förlust minskar. För att nå toppen inom idrott krävs det mer än att 

kunna slå en perfekt serve, att uppnå totalt fokus på uppgiften är precis lika viktigt (Whyte, 2015).  

Genom en genomgång av forskning angående kompetenser hos högpresterande personer, både inom 

idrott och i arbetslivet och en empirisk undersökning av framgångsfaktorer hos en grupp elitidrot-

tare kommer denna studie att öka förståelsen för vad som skiljer högpresterande personer från andra 

och för vad som krävs för att ta sig till toppen. Som vi sett ovan spelar den mentala tuffheten stor 

roll, speciellt för individuella idrottare och genom att studera dessa idrottare och deras arbete med 

att utveckla de sekundära kompetenser som ligger bakom framgången kan förståelsen för hur en fö-

retagsatlet utvecklas, vad som krävs för att prestera under press och hur man når långsiktig fram-

gång ökas (Loehr & Schwartz, 2001). I enlighet med Jones (2008) terminologi behöver en företags-
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atlet utveckla en s.k. verktygslåda för prestation, dvs. arbeta med ett flertal olika sekundära kompe-

tenser som kan hjälpa dem att nå framgång i arbetslivet. I denna studie är målet att, med utgångs-

punkt i vad som påverkar prestation hos elitidrottare, bidra till en förståelse kring vad som bör fin-

nas i denna verktygslåda. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Hur kan en individ förbättra sina sekundära kompetenser genom att studera och dra lärdom från in-

dividuella idrottare på världselitnivå? Vilka faktorer är viktiga för att nå toppen och hur arbetar eli-

tidrottare med dessa? Vilka verktyg behövs i verktygslådan för prestation? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att belysa hur individer kan nå framgång i sin yrkesutövning genom att 

arbeta med att förbättra sekundära kompetenser och utveckla sin verktygslåda för prestation med 

hjälp av lärdomar från individuella idrottare och därigenom utvecklas till att bli företagsatleter. 

 

1.5 Avgränsningar 
	  

Studien är avgränsad till att undersöka enbart de sekundära kompetenserna hos idrottsmän. Det 

finns ett flertal andra faktorer som påverkar hur en person presterar, både inom idrotts- och före-

tagsvärlden men i denna studie kommer fokus ligga på de sekundära kompetenserna och hur dessa 

kan användas för att förbättra sina möjligheter att prestera på arbetet. Det är inte inom ramen för 

denna studie möjligt att undersöka samtliga faktorer som påverkar intervjupersonernas prestation, 

avgränsning av de studerade faktorerna sker baserat på tidigare forskning som tas upp i den teore-

tiska ståndpunkten. I diskussionen kommer sedan de faktorer och kompetenser av störst betydelse 

diskuteras.   



	   6	  

2. Metod 

2.1 Övergripande metodval 
 

Grunden för denna studie är att ta fram de viktigaste faktorerna för framgång hos en grupp elitidrot-

tare. Viktigt blir då att sätta sig in i deras perspektiv och ta hänsyn till den sociala kontexten inom 

vilken svaren tagits fram. Med detta i åtanke är det lämpligt att basera arbetet på ett hermeneutiskt 

synsätt, som enligt Bryman & Bell (2013) kan användas då mänskliga faktorer påverkar resultatet 

på ett annat sätt än vad som är fallet i exempelvis naturvetenskap. Studien kommer att ta utgångs-

punkt i tidigare forskning och resultaten kommer att baseras på denna och den empiriska undersök-

ningen, vilket är en deduktiv syn på forskningen, Vidare kommer den empiriska undersökningen 

utgå från kvalitativ metod. 

 

Metodvalen är baserade på syftet med studien samt de nyckelbegrepp som är viktiga för att uppfylla 

detta syfte. Dessas nyckelbegrepp är kompetens och framgång, sekundära kompetenser, framgångs-

faktorer för företagsatleter respektive idrottsmän samt överföring av kompetens och färdigheter från 

idrotts- till företagsvärlden. 

  

2.1.1 Forskningsansats 
	  
I detta kapitel beskrivs forskningsmetod och vetenskaplig referensram för studien. Det finns olika 

sätt att se på verkligheten och förhållandet mellan denna och samhället. Vilket synsätt man har i 

denna fråga påverkar även synen på kunskap, varför det är viktigt att redogöra för denna ståndpunkt 

i inledningen av en studie (Sohlberg & Sohlberg, 2009).  

 

Den forskningsansats som kommer att användas i denna studie är en hermeneutisk sådan. Denna 

forskningstradition är baserad på kvalitativ förståelse och tolkning av material.  Jag kommer sträva 

efter att skapa ett resultat baserad på tidigare forskning och på resultatet av den empiriska studien. 

Eftersom ett besvarande av forskningsfrågorna kräver en förståelse för kontext och känslor som lig-

ger bakom respondenternas svar är en hermeneutisk forskningstradition lämplig, eftersom den en-

ligt Bryman & Bell (2013) är lämplig då text ska analyseras och då forskaren vill nå förståelse av 

mänskligt beteende, i motsats till att enbart förklara detta. Hermeneutik ses ofta som motsatsen till 

positivism, som är den andra huvudsakliga kunskapsteoretiska inriktningen (Bryman & Bell, 2013). 

Fokus inom hermeneutiken ligger på det som kallas för förståelse i kontext, dvs. att man ska ta hän-
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syn till den historiska och sociala miljö inom vilken materialet har tagits fram i analysen av detta. 

Elitidrottare verkar inom en speciell kontext där fokus hela tiden ligger på prestation. En elitidrot-

tare behöver därför ha fokus på sig själv och de egna känslorna och behoven i större utsträckning än 

andra människor, vilket i många fall leder till att de har en bättre förklaring till varför de gör på ett 

visst sätt, eller tänker en viss tanke (Jones & Spooner, 2006). En välgrundad analys kräver förstå-

else och hänsyn för detta faktum (Bryman & Bell, 2013). 

 

  Inom hermeneutiken pendlar forskaren mellan en del och helheten vilket Sohlberg & Sohlberg 

(2009) tar upp. Genom denna integreringsprocess skapas en större helhet, mot vilken de olika de-

larna kan sättas i relation för att tydligare se samband och kunna tolka informationen. De intryck 

och idéer forskaren får används tillsammans med tidigare kunskap för att tolka och förstå det stude-

rade ämnet. Det krävs alltså förförståelse för att uppnå en förståelse för ämnet. Saknas en sådan kan 

helhetsbilden bli felaktig, eller inte leda till en bild av helheten utan endast av en del av denna. 

Inom hermeneutiken anser man att det inte finns några entydiga sanningar utan de data som kom-

mer fram i den empiriska undersökningen byggs tillsammans med tidigare kunskap ihop till nya te-

orier. Eftersom man ska försöka ge en bild av verkligheten baserad på hur individerna ser den ser 

även kunskapen olika ut för olika individer. En sådan förförståelse skapas genom en teorigenom-

gång av tidigare forskning på området, samt min egen kunskap och erfarenhet av elitidrott och eli-

tidrottare, som kommer av en egen karriär inom området. 

 

Genom den hermeneutiska forskningstraditionen kan denna studie bidra till en ökad förståelse för 

hur olika individer ser på de frågor som studeras utifrån syftet. Detta kan ses som det s.k. aktörssyn-

sättet, som tas upp av Arbnor & Bjelke (1994). Kunskapen ser olika ut för olika individer och på-

verkas av vilken uppfattning individen har om omvärlden. Forskaren behöver sätta sin in i denna 

uppfattning och förstå den för att kunna svara på forskningsfrågorna inom ramen för en studie. Ef-

tersom kunskapen ser olika ut för olika individer finns det heller inga entydiga svar, vilket forskaren 

behöver acceptera. Valet av synsätt påverkar problemet, olika aktörer ser detta från olika perspek-

tiv. Genom att se på verkligheten från flera olika perspektiv förbättras problemlösningen (Eriksson 

& Hultman, 2014).  I denna studie ses problemet först från de olika forskarnas synvinkel, följt av de 

intervjuade elitidrottarnas, vilket ger en bra grund för att få ett brett perspektiv och därmed också en 

bred förståelse för ämnet. 
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2.1.2 Socialkonstruktivism 
 

I enlighet med det som tagits upp ovan under 2.1.1 påverkas kunskap av inom vilken socialt sam-

manhang den skapats. Detsamma gäller för hur vi upplever omvärlden, som är socialt konstruerad. 

Med andra ord finns det en relation mellan sociala konstruktioner och kunskap, där den senare på-

verkas av den förstnämnda. Den fråga som forskaren ska besvara är hur kunskapen påverkas av den 

sociala kontexten. Detta synsätt kallas för socialkonstruktivism, vilken är en vetenskaplig inriktning 

inom vilken fokus ligger på att försöka studera verkligheten på ett nytt sätt och ifrågasätta kunskap, 

även sådan vi anser vara given och entydig (Barlebo Wenneberg 2010). Eriksson & Hultman (2014) 

tar upp det faktum att påståenden som läggs fram som fakta får en större trovärdighet och objektivi-

tet. Modeller inom företagsekonomisk forskning utgår ofta från en viss subjektiv punkt, även om 

det inte klart framgår när denna presenteras. På grund av detta är det extra viktigt att granska fakta 

och påståenden med en kritisk utgångspunkt och se vilka värderingar som ligger bakom dessa. 

Verkligheten är med andra ord socialt konstruerad (Eriksson & Hultman, 2014). I arbetet med den 

empiriska undersökningen har det därför varit viktigt att ta upp resultatet av tidigare forskning och 

undersöka om det stämde överens med respondenternas egen uppfattning, istället för att bara ta de 

tidigare uppfattningarna om ämnet och frågeställningarna för givet.  

 

Det socialkonstruktivistiska synsättet passar bra ihop med hermeneutiken, eftersom utgångspunkten 

även här är att försöka få en förståelse för den miljö inom vilken kunskapen utvecklats och hur 

denna påverkar kunskapen. I den här studien är det intressant att se hur viktiga olika sekundära 

kompetenser är för elitidrottare och det är deras syn som är det viktiga i studien och som ligger till 

grund för den senare analysen.  

 

2.1.3 Abduktion 
 

En viktig frågeställning inom företagsekonomisk forskning är vilken syn forskaren har på teori 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009). Man skiljer mellan deduktivt och induktivt synsätt, inom den deduk-

tiva traditionen utgår man från teori och försöker bevisa hypoteser utifrån denna. Inom den induk-

tiva traditionen är utgångspunkten empiri och utifrån denna formas teori. Det kan ibland vara svårt 

att se skillnad mellan dessa synsätt, det finns ingen tydlig gräns mellan dem och det ena synsättet 

har drag av det andra och tvärtom. Deduktion är vanligt inom kvantitativ forskning och induktion 

inom den kvalitativa sådan (Bryman & Bell, 2013).  Forskare som arbetar med en deduktiv ansats 
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följer det som Patel & Davidsson (2011) kallar bevisandets väg, man härleder hypoteser ur teori och 

testar dessa empiriskt. Den induktiva ansatsen kallar författarna för upptäckandets väg, där empirin 

kommer först och en teori formas utifrån denna. 

 

Då induktion och deduktion delvis överlappar varandra och inte kan skiljas åt med en tydlig gräns 

har det utvecklats kombinationer av dessa. Bryman & Bell (2013) tar upp iterativ strategi, vilket in-

nebär att man går fram och tillbaka mellan teori och empiri, något som är vanligt inom grundad te-

ori och som kommer användas i analysdelen av denna studie. Vidare finns det en tredje synsätt, som 

kallas för abduktion (Patel & Davidsson, 2011). Detta är en kombination av deduktion och indukt-

ion, där man går mellan teori och empiri för att försöka öka förståelsen för det studerade ämnet. 

Forskaren utgår från ett fall och formar ett mönster för att förklara detta, ger ett förslag till teori. 

Detta steg kan sägas vara induktivt. I nästa steg testas denna teori, vilket är ett deduktivt arbete. Det 

finns både för- och nackdelar med att arbeta på detta sätt, forskaren blir mindre låst samtidigt som 

det ställs krav på denne att försöka undvika att påverkas av tidigare erfarenheter och kunskap i arbe-

tet, vilket kan utesluta eller påverka vissa delar av resultat och slutsats (Patel & Davidsson, 2011).  

 

I denna studie kommer utgångspunkten vara en sådan abduktiv ansats, där startpunkten är en littera-

turstudie där kompetenser för företagsatleter identifieras, följt av en empirisk undersökning där de 

gemensamma kompetenserna tas fram. Efter detta kommer teori och empiri jämföras och analyse-

ras. 

 

2.3 Kvalitativ metod 
 

Det finns två huvudsakliga metoder för insamling av empiriskt material och data, kvalitativ och 

kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden beskrivs av Bryman & Bell (2013) som tolkningsinrik-

tad och konstruktionistisk, dvs. att verkligheten är socialt konstruerad med mänskligt handlande i 

grunden, vilket man behöver ta hänsyn till i framtagning, bearbetning och analys av material. De 

värden som är i fokus i denna studie är framgångsfaktorer för individuella idrottare, dvs. det mänsk-

liga handlande som leder till framgång. En kvalitativ metod är därför lämplig i studien, i analysen 

tolkas det empiriska materialet, som är mer subjektivt än material baserat på siffror, statistik eller 

naturvetenskapliga mätningar, utifrån den kontext och de förutsättningar som ligger bakom materi-

alet.  Den empiriska undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer, där målet är att se verklighet-

en utifrån undersökningspersonernas ögon för att på så sätt nå kunna studera processerna bakom 

framgångarna. Eftersom teori skapas genom insamling av data och inte tvärtom är synen på förhål-
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landet mellan teori och praktik induktivt, dvs. det ska tolkas för att skapa förståelse för hur verklig-

heten är uppbyggd ur undersökningspersonernas ögon (Bryman & Bell, 2013). Enligt Patel & Da-

vidsson (2011) finns det ingen tydlig skiljegräns mellan kvalitativ och kvantitativ metod, författarna 

beskriver förhållandet mellan dessa som en skala, där de både metoderna är slutpunkter på varsin 

sina. Den kvantitativa metoden är lämplig när man vill besvara frågor om relation och skillnader 

mellan olika objekt, eller svara på frågor om hur och varför och den kvalitativa metoden är lämplig 

när man behöver tolka och förstå material genom verbala analyser, som är fallet i denna studie.  

 

2.5 Praktiskt tillvägagångssätt 
 

I denna del beskrivs hur studien har utformats. Utgångspunkten är de metodval som beskrivits ovan. 

Syftet för studien, att öka förståelsen för vilka sekundära kompetenser som ligger bakom en före-

tagsatlet, ska nås genom att jämföra det empiriska materialet mot tidigare forskning. För att svara på 

de ställda forskningsfrågorna och uppfylla studiens syfte har framgångsrika idrottare intervjuats, 

materialet har sedan analyserats och överförts från idrottens värld till företagsvärlden. Detta har 

skett med hjälp av benchmarking. Denna metod har med stor framgång använts både inom företags- 

och idrottsvärlden för att stimulera utveckling (Lankford, 2002). Några fördelar med benchmarking 

är att det är ett snabbt och enkelt sätt att genomföra förändringar inom en organisation, vilket är en 

av anledningarna till att konceptet utvecklats och spridits snabbt (Freytag & Hollensen, 2001). I an-

vändningen av benchmarking ligger fokus på överlägsna prestationer, vilket förklarar varför best 

practice är en vital del av benchmarking. För att nå toppen inom ett område snabbt är det enklast att 

se till de som redan är där, så att man så att säga slipper uppfinna hjulet igen (Fong, et. al., 1998).  

 

Benchmarkingprocessen beskrivs av Freytag & Hollensen (2001) i olika steg, där det första stegen 

är att hitta nyckelfaktorer till framgång och utvärdera betydelsen av dessa olika faktorer. Steg två är 

att avgöra vem eller vilka som ska användas som partners i arbetet, alltså välja ut best practice. Se-

dan ska information samlas in och jämföras med den egna organisationen. Böhlke & Robinson 

(2009) har identifierat fem element i benchmarkingprocessen, som ser olika ut och har olika många 

steg beroende på författare, kontext m.m. Det första steget är enligt dem identifiering av problem, 

vilket kan jämställas med det första steget hos Freytag & Hollensen (2001), att identifiera nyckel-

faktorer för framgång. Böhlke & Robinson (2009) kallar de utvalda processerna eller problemom-

rådena för benchmarking-objekt och tar som exempel inom elitidrott coachens schema, eller den 

process genom vilken man väljer ut talanger att satsa på. Det andra steget är att välja partner att 

jämföra sig mot, följt av insamling av data. I insamlingen ska fokus ligga på att komma ned på de-
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taljnivå för att få en komplett förståelse av den studerade processen och se vad som den studerade 

organisationen eller objektet gör annorlunda. Utifrån data kan man sedan ta fram vad författarna 

kallar för rekommendationer som ligger till grund för förändringar i den egna organisationen. Efter 

att man infört de förändringar som kommit till följd av benchmarkingprojektet är det viktigt att ut-

värdera och följa upp ändringarna för att se till att man verkligen får resultat. Författarna konstaterar 

att om benchmarking-processen används på rätt sätt blir kostnaderna för lärande minimala, man får 

en tydlig bild över vad som ligger bakom andras prestation, förändra sina egna management-rutiner 

m.m. (Böhlke & Robinson, 2009). En liknande beskrivning av processen finns hos Lankford 

(2002). Benchmarking-processen beskrivs även här i fem steg, där det första är att identifiera en 

process som behöver förbättras, identifiera en partner, följt av insamling av data, analys av dessa 

data och till sist förbättring av processer inom den egna organisationen. 

 

Utifrån de olika beskrivningarna av benchmarkingprocessen ovan kan vi se att det finns en konsen-

sus angående grunden i denna process och att den kan beskrivas i åtminstone fem steg.  

 

1. Identifiering av problem/nyckelfaktorer för framgång. 

2. Val av partner/best practice 

3. Insamling av data 

4. Analys av data 

5. Resultat och överföring till egna organisationen. 

 

Att identifiera och överföra best practice är en kritisk och viktig del i arbetet med benchmarking 

(Davies & Kochhar 2000). Genom att identifiera best practice och se var det egna företaget står mot 

denna kan man få en tydlig bild över vad som behöver förbättras för att prestera bättre. Vad som är 

best practice är inte konstant utan förändras över tiden när miljön inom vilken man verkar föränd-

ras, därför är detta arbete en dynamisk process (Hanman, 1997). I denna studie kommer arbetet att 

följa de olika steg som beskrivits ovan. Benchmarkingprocessen ger en mall eller en grund för stu-

dien att bygga på. 

 

Några viktiga nyckelbegrepp för kvalitativ forskning är tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet 

(Bryman & Bell, 2013). Metoder för insamling och analys av empiri har valts med dessa kriterier i 

åtanke. I forskningsmodellen nedan visas relationen mellan teori och empiri samt hur dessa används 

tillsammans för att ge en tydlig bild över den väg som valts för att på bästa sätt uppfylla studiens 

syfte. 
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Figur 1: Forskningsmodell 

	  
Startpunkten för studien var inläsning och insamling av litteratur angående best practice, kompetens 

och framgång, specifika sekundära kompetenser för idrottare och företagsatleter samt överföring av 

kompetens från idrottsvärlden till företagsvärlden. Detta motsvarar det första steget i benchmar-

kingprocessen som beskrivits ovan. Eftersom syftet med studien är att ta fram en rad kompetenser 

som kan användas för prestation har teorigenomgången varit inriktad på att identifiera sådana fak-

torer. I slutet av denna genomgång sammanfattas teorin i tabeller som i sin tur ligger som grund för 

den empiriska undersökningen.  

 

 Val av undersökningspersoner är steg två i benchmarkingprocessen. Detta skedde utifrån best 

practice och mina egna möjligheter att få tillgång till idrottare på världselitnivå inom den valda or-

ganisationen. Utifrån den teoretiska ståndpunkten utformades en intervjuguide med ett visst antal 

teman som studerades närmare i den empiriska undersökningen, steg tre i benchmarkingprocessen. 

Utifrån tidigare forskning låg fokus på att identifiera och undersöka sekundära kompetenser. Dessa 

är individuella, mentala faktorer som påverkar idrottares förmåga att prestera på en jämn och hög 

nivå under hög press och i ett omväxlande klimat (Loehr & Schwartz, 2001). I en värld med hög 
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konkurrens där de flesta idrottare har liknande fysiska, tekniska och miljömässiga förutsättningar 

spelar mental förmåga en allt större roll och kan vara avgörande för prestationen (Whyte, 2015). 

Loehr & Schwartz (2001) tar upp motivation, beslutsamhet/uthållighet, fokus, rätt klimat för pre-

station samt emotionell återhämtning (från stress) som viktiga kompetenser för idrottsmän. Jackson, 

et. al. (2001) bygger vidare på detta och attityd, mål och effektivitet till listan. Målsättningen med 

den empiriska undersökningen har varit att få en djup inblick i hur några av världens främsta elitid-

rottare ser på och arbetar med dessa utvalda faktorer. Fokus har även legat på att undersöka vilka av 

dessa faktorer elitidrottarna själva anser har varit viktiga för den egna framgången inom idrott. In-

samling av empiriskt material rörande ämnet jämfördes sedan med tidigare forskning, för att se äm-

net från nya synvinklar och hitta förmågor och kompetenser, samt tekniker som används i utveckl-

ing av dessa som är viktiga för en företagsatlet, vilket är steg fyra i benchmarkingprocessen. I det 

sista steget utformades ett resultat eller bidrag baserad på analysen.  

 

2.5.1 Fallstudie 
 

Ämnet har studerats med hjälp av en fallstudie, som är i linje med den hermeneutiska forskningen 

och som kan användas för att ge en djup inblick i en speciell kontext (Bryman & Bell, 2013). När 

man utför en fallstudie ligger fokus på att förstå dynamiken i en given situation med givna förut-

sättningar. Man kan arbeta med ett eller flera olika fall och analysen kan ligga på olika nivåer inom 

samma studie. Vanligtvis kombineras flera olika metoder för att samla in data, så som intervjuer, 

observationer, studier av tidigare forskning osv. (Yin, 2006). Resultaten från en fallstudie kan bestå 

av både kvalitativa och kvantitativa delar samt användas för att nå ett flertal olika mål; beskriva 

verkligheten, testa eller få fram en ny teori (Eisenhardt, 1989). Enligt Bryman & Bell (2013) ska 

betoningen i en fallstudie ligga på ett nära och intensivt studium av det valda fallet och att valet av 

fall ska baseras på vad man vill lära sig genom studien. I denna studie ligger fokus på att identifiera 

faktorer som leder till framgång i företagsvärlden. Grunden för en sådan framgång är att kunna pre-

stera på topp under press, vilket även är grunden för prestation hos en idrottsman (Whyte, 2015). 

Det är en vedertagen uppfattning att idrotten kommit längre med denna typ av forskning än företag, 

samt att kraven är högre för individuella idrottare som inte presterar i lag (Gordon, 2007). Det fall 

som undersöktes i studien valdes bland annat mot bakgrund av dessa faktorer, urvalet kommer att 

utvecklas längre fram i kapitlet.  

 

Fallstudie som metod har kritiserats för att vara för enkelspårigt och ge en allt för subjektiv bild av 

det studerade. En följ av en sådan studie blir att det blir svårt att dra generella slutsatser utifrån de 
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resultat man fått fram, dvs. när man studerar ett enskilt fenomen eller fall kan det vara svårt att ge 

en differentierad bild som går att överföra till andra områden. Eftersom verkligheten är differentie-

rad speglar studien inte denna verklighet och kan därför inte användas i detta syfte (Llewellyn, 

2007). I arbetet med fallstudier är det därför bra att man vet om och tar med i analysen att man rör 

sig mellan flera s.k. världar, både en subjektiv, objektiv, fysisk och psykisk sådan och att resultat 

från fallstudier kan analyseras på olika sätt beroende på vilken synvinkel man ser fallet från 

(Llewellyn, 2007). Fallstudier ska inte heller ses som en sampling av en population, dvs. man ska 

inte se en enskild fallstudie som ett typfall för hela populationen, även om det till viss del kan gå att 

dra generella slutsatser från ett enskilt fall (Bryman & Bell, 2013). Man kan dela upp fall i olika ka-

tegorier, Bryman & Bell tar upp Yin (2006) som i sin tur tar upp fem olika kategorier av fall, kri-

tiska fall, typiska fall, longitudinella fall, avslöjande fall och unika fall. Dessa typer kan kombine-

ras, ett fall kan ha drag av flera typer. I denna studie kommer ett unikt fall att studeras, eftersom det 

endast finns ett svenskt landslag i kanot och eftersom vilka som är aktiva i laget förändras över tid. 

Fallstudien har designat utifrån den teoretiska utgångspunkten, vilket är att rekommendera eftersom 

det ökar förståelsen för det studerade. Utifrån teori kommer en djupare förståelse för ämnet skapas 

och det är också lättare att se vilken nivå den empiriska undersökningen ska genomföras på efter ut-

förd teorigenomgång (Yin, 2006). I denna studie ligger den teoretiska referensramen som grund till 

den empiriska undersökningen samt till analysdelen senare i arbetet.  

 

Insamlingen av data skedde genom intervjuer med elitidrottare som alla är aktiva på världselitnivå, 

dvs. som tävlar på internationella mästerskap. Utöver dessa elitidrottare har de två stödpersoner som 

arbetar närmast samtliga elitidrottare intervjuats, för att få en ännu djupare förståelse i vad som lig-

ger bakom idrottarnas framgångar. Genom att intervjua dessa personer ges en inblick i det Yin 

(2006) kallar det unika, eller avslöjande fallet genom vilket man kan ge en unik inblick i en särskild 

situation eller organisation och skapa en djupare förståelse för denna. I detta fall innebär det en dju-

pare och unik inblick i hur elitidrottare arbetar med att förbättra och träna sekundära kompetenser 

för att prestera på en hög nivå under press, vilket sedan kan överföras till företagsvärlden. Risker 

med att studera ett fall på detta sätt är att man längre fram i undersökningen kan få en förändrat bild 

av fallet, det var inte vad man trodde att det skulle vara när studien inleddes. Om detta sker kan det 

visa sig att de teman och frågeställningar man valt att undersöka inte passar in på fallet och den em-

piriska undersökningen kan blir felaktig eller irrelevant. Därför är det bra att gå igenom det fall man 

tänkt arbeta med noggrant för att på så sätt kunna minimera riskerna att ge en inkorrekt bild. Det är 

även viktigt att man har tillträde till och möjlighet att verkligen studera fallet. I just detta fall gavs 

en unik möjlighet att under två månaders tid få en inblick i fallet och studera individerna på nära 

håll, vilket minskar risken för att ge en felaktig bild (Yin, 2006).  
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2.5.1.2 Urvalsmetod 
 

Urvalen i denna studie är gjort med utgångspunkt i benchmarking och best practice. Böhlke & Ro-

binson (2009) studerade benchmarking och hur detta verktyg går att använda inom idrottsvärlden. 

Det finns ett antal faktorer som forskaren behöver tänka på i arbetet med benchmarking, rörande 

främst överföring av resultatet av arbetet, dvs. de processer och idéer som studeras. Dessa kan be-

höva ändras eller anpassas för att fungera i olika organisationer. Den undersökning som utfördes av 

Böhlke & Robinson (2009) visade att de undersökta organisationerna hade processer relaterade till 

samma områden men att de såg olika ut i de olika organisationerna och var starkt influerade av det 

kulturella klimatet (Böhlke & Robinson, 2009). Vidare spelade s.k. tyst kunskap en stor roll inom 

de undersökta organisationerna, denna kan vara svår att överföra, eftersom den ofta är kopplad till 

en enskild person eller idrottare och inte till organisationen i sig. Som ett exempel kan nämnas den 

kunskap en tränare har gällande vissa atleter, ett öga för teknik inom en given idrott eller likande. 

Författarna menade att det trots dessa svårigheter var lämpligt att använda sig av benchmarking 

inom idrottsvärlden, men att det är lämpligt att använda best practice som en förebild, för att nå nya 

idéer och intryck snarare än att kopiera direkt från den studerade organisationen. Denna typ av syn 

benchmarking, s.k. lesson-learning, har stöd i managementlitteraturen och blir allt vanligare när or-

ganisationer och företag blir mer och mer komplexa (Böhlke & Robinson, 2009).  

 

Det är inom idrottsvärlden, liksom företagsvärlden, relativt enkelt att identifiera best practice inom 

de områden man själv vill bli bättre på. Lyle (1997) tar upp en indelning av idrottare i olika katego-

rier, där den första nivån är grundläggande, följt av deltagande, prestations- och sist överlägsenhet, 

där det sistnämnda definieras som publikt mätbara nivåer av överlägsenhet inom den högsta nivån 

av idrott. Var denna nivå börjar är svårare att veta och beror på om man ser det ur en absolut eller 

relativ synvinkel. Det är dock lättare när idrottsutövaren deltar i världsmästerskap eller liknande ef-

tersom man då enkelt kan mäta hur denne presterar gentemot andra idrottare. Termen överlägenhet 

är enligt Lyle (1997) reserverad för de idrottare som är på den högsta nivån, alltså de som deltar och 

lyckas prestera på topp på tävlingar och mästerskap. Att vara med i landslaget i en idrott är en mar-

kör för överlägsenhet, men det är dock nödvändigt att se till idrottens internationella status för att få 

en absolut bild över vilken nivå en idrottare befinner sig på. Lyles (1997) indelning ligger bakom 

urvalet av respondenter i denna studie, samtliga är aktiva på landslagsnivå och har genomfört topp-

prestationer på världselitnivå, varför de torde vara lämpliga undersökningspersoner. 
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2.5.1.3 Urval 
 

Enligt vad Lyle (1997) tar upp är det som ovan redovisats relativt enkelt att avgöra vad som är best 

practice inom idrott. Ett kriterium kan vara att man är med i landslaget och placerar sig bra på inter-

nationella mästerskap. Det svenska kanotlandslaget i kanotsprint är ett lag som haft stora fram-

gångar på den internationella arenan de senaste åren. Under 2014 var Sverige fjärde främsta nation 

på rankingen över samtliga deltagande nationer efter världscuper och världsmästerskap och lycka-

des ta medaljer på både världscup, europeiska mästerskapen och världsmästerskapen. Medaljerna 

togs både på dam- och herrsidan, med ett VM-silver i herrklassen k1 200 meter som främsta merit 

för laget (ICF Canoe, 2014). Under 2013 var Sverige nia i samma tabell, med ett brons i världscu-

pen k2 200 meter för herrar, ett VM-guld och EM-guld i herrklassen k1 200 meter som främsta me-

riter (ICF Canoe, 2013). Sverige har även haft framgångar på den internationella kanot-arenan tidi-

gare, med flera VM-, EM- och OS-medaljer under 1980-, 1990- och 2000-talen. Utifrån detta kan vi 

konstatera att de som kommer med i landslaget i kanot håller en god internationell nivå, utöver att 

vara bland de främsta i Sverige. Vid VM sommaren 2015 kommer 17 kanotister få representera 

Sverige, under vinterhalvåret är truppen något större eftersom uttagningarna till landslaget sker på 

sommarhalvåret baserat på prestation hos atleterna under tävlingarna i början av sommaren. Lands-

laget representerar Sverige på internationella tävlingar och mästerskap under sommarhalvåret 

(Svenska Kanotförbundet, 2015).  

 

I den något större vintertruppen fanns det sedan 9 kvinnliga och 16 manliga atleter att välja mellan, 

samt stödpersoner. Urvalet bland atleterna har gått till på de sätt att de med de främsta meriterna in-

ternationellt har valts ut, då de kan anses representera best practice inom sin idrott (Lyle, 1997). I 

det slutliga urvalet fanns sedan 5 kvinnor och 5 män. Atleterna valdes ut på grund av sina internat-

ionella meriter inom kanotsporten de senaste åren, vilka varierade från VM-guld till världscupme-

daljer. En av de viktigaste faktorerna i forskning är, som tagits upp ovan i metodkapitlet, att se det 

studerade ämnet från flera olika synvinklar (Llewellyn, 2007, Yin, 2006, Bryman & Bell, 2013). 

Med detta i tanken valdes även två stödpersoner ut, det slutgiltiga urvalet blev således åtta atleter 

och två stödpersoner, som båda tidigare varit aktiva och tävlat på internationell nivå och därför in-

nan den empiriska undersökningen väntades ha god insyn i ämnet, både som coach för atleter på 

högsta internationella nivå samt som tidigare aktiva på samma nivå.  I linje med de metodologiska 

utgångspunkterna redovisade ovan torde detta urval kunna ge en bredare förståelse för ämnet. En 

tabell över deltagare i undersökningen finns i inledningen av empiri-kapitlet. 
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2.5.1.4 Intervjuer 
 

Val av faktorer att undersöka i den empiriska undersökningen baserades på tidigare forskning angå-

ende vilka s.k. sekundära kompetenser som är viktiga för framgång inom företags- respektive id-

rottsvärlden, vilka har tagits upp i den teoretiska ståndpunkten. Genom denna del av arbetet skapa-

des en ökad förståelse för ämnet, vilken låg till grund för intervjufrågorna. Att kunna formulera och 

ställa bra frågor är en förutsättning för en bra fallstudie. Man behöver ha en förståelse för de teore-

tiska och praktiska frågeställningar som studeras och inte enbart försöka bekräfta idéer eller förut-

fattade meningar man haft innan studien. Genom användning av öppna frågor där det ofta krävs 

längre svar än ja eller nej ökar möjligheten att intervjupersonerna svarar baserat på egna erfarenhet-

er och föreställningar istället för att forskarens sådana lyser igenom (Yin, 2006). 

 

Enligt Bryman & Bell (2013) är det lämpligt att skapa en s.k. intervjuguide där de områden som ska 

täckas i intervjun tas upp. En sådan guide ska ge möjlighet att se hur respondenterna upplever sin 

sociala verklighet och erbjuda flexibilitet under intervjun. Frågeställningarna ska formuleras innan 

intervjun men inte vara så specifika att de begränsar respondenternas möjligheter att svara fritt på 

frågorna. Intervjuguiden som använts i denna studie formulerades efter de teman som är aktuella i 

studien, dvs. hur sekundära kvaliteter påverkar elitidrottares förmåga att prestera på världselitnivå, 

vad som är viktigt för elitidrottare för att kunna prestera och hur de ser på olika sekundära kvaliteter 

så som motivation, målsättning, fokus m.m. Dessa teman har tagits fram med studiens syfte som 

bakgrund. Enligt Bryman & Bell (2013) är det bra att lägga vikt vid generella frågor, så som befatt-

ning och liknande eftersom de säger något om hur personen upplever sig själv och den sociala verk-

ligheten, samt på sonderings- och uppföljningsfrågor som får respondenten att tänka vidare i en viss 

bana som är intressant för studien.  

 

Om intervjufrågorna inte är bra formulerade kommer svaren bli sämre och därmed även tillförlitlig-

heten i studien (Yin, 2006). För att undvika detta kan man testa frågorna på en utomstående person, 

vilket har skett i detta fall. Under intervjuerna såg frågorna olika ut beroende på svar och intervju-

objekt, vilket är vanligt vid kvalitativa intervjuer som är baserade på ett stort mått av flexibilitet. 

Sådana öppna intervjuer är ett bra verktyg vid genomförandet av en fallstudie eftersom man kan 

fråga respondenterna om både fakta och åsikter (Yin, 2006). Frågorna var öppna, dvs. det fanns 

inget rätt eller fel svar och det kunde krävas ett längre resonemang för att komma fram till ett svar. 

Enligt Yin (2006) kan en öppen intervju i en fallstudie gå till så att forskaren frågar respondenten 

om dennes åsikt i ett ämne och fortsätter intervjun beroende på vad denne svarar, vilket ger en lös 

struktur men kan leda till att intressanta svar och tankar hos respondenten kommer fram. I detta fall 
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ställdes samma grundfrågor till samtliga respondenter, men följdfrågorna såg olika ut beroende på 

hur respondenterna svarade. Att grundstrukturen var densamma i samtliga intervjuer ökar tillförlit-

ligheten och överförbarheten samt underlättar en undersökning av studiens pålitlighet (Bryman & 

Bell, 2013).  

 

En faktor som jag behövde ta hänsyn till under intervjuerna var att det ibland är extra känsligt för 

elitidrottare att berätta hur de tänker och känner eftersom det oftare är mentala faktorer, snarare är 

fysiska som skiljer riktigt duktiga idrottare åt (Lyle, 1997). Att berätta om dessa individuella men-

tala faktorer kan därför vara svårt, eftersom ”det hemliga framgångsreceptet” riskerar att avslöjas. 

För att få atleterna att känna sig tryggare och för att säkerställa att transkriberingen av intervjuerna 

gått rätt till fick de intervjuade ta del av den slutgiltiga bearbetningen av sina intervjuer. Detta ökar 

även studiens äkthet, då de intervjuade hjälper till att verifiera att studien visar en rättvis bild av de-

ras tankar och idéer som framkommit i intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). 

 

Om respondenterna ska vara anonyma eller inte i undersökningen är ett viktigt etiskt övervägande 

(Bryman & Bell, 2013). Om, som i detta fall, respondenterna ville ha anonymitet och konfidens i 

sina svar, ska forskaren se till att det inte går att identifiera undersökningspersonerna i publicering-

en av resultaten. Detta är ett av de förhållningssätt som tas upp i Market Research Societys uppfö-

randekod, anonymiteten ska inte brytas utan tillstånd från respondenterna. I denna undersökning har 

respondenterna svarat på frågor om vad som gjort dem till världselit inom sitt område, vilket skulle 

kunna jämföras med att avslöja sina företagshemligheter. Att göra återgivning och analys av svaren 

på ett sådant sätt att de inte kan ledas tillbaka till en viss respondent har därför varit viktigt i arbetet. 

Alla respondenter har samtyckt till att vara med i undersökningen, vilket är ytterligare ett krav som 

tas upp av Bryman & Bell (2013). Vidare ska de som ställer upp på en intervju i så lång utsträck-

ning som möjligt få sina önskemål om tid, plats och genomförande av intervjun uppfyllda (Bell, 

1995). Denna faktor har varit viktig då respondenterna behövt känna sig trygga och avslappnade i 

intervjusituationen för att ge tydliga svar på frågorna. Vidare har det varit viktigt att genomföra in-

tervjuerna så ostört som möjligt.  

 

2.5.1.6 Dokumentation och transkribering 
 

Intervjuerna har dokumenterats genom inspelning, vilket rekommenderas av både Yin (2006) och 

Bryman & Bell (2013). Innan intervjuerna tillfrågades respondenterna om det var okej att intervju-
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erna spelades in, eftersom det ger en högre pålitlighet då exakta formuleringar kommer med, samt 

att respondenterna uppfattats korrekt. Samtliga respondenter godkände detta. 

 

Transkribering utfördes direkt efter varje avslutad intervju, vilket ökar sannolikheten att denna blir 

korrekt utförd. Enligt Bryman & Bell (2013) är det vid en transkribering bra att se till att skriva ned 

ordagrant vad respondenten svarat, skriva ned om tonläge eller kroppsspråk eller om pauser i samta-

let. Arbetet med transkribering tar lång tid, men är bra för trovärdighet och pålitlighet i analysen 

längre fram. 

 

2.6 Användning av data 
	  

Inom ramen för studien har både primär- och sekundärdata använts. Den teoretiska referensramen 

består av sekundärdata, vilket var nödvändigt för att kunna uppfylla syftet. För att undersöka det 

valda ämnet krävdes denna teorigenomgång och därmed också användningen av sekundärdata. Pri-

märdata har samlats in med hjälp av intervjuer med individer inom organisationen. Eftersom sekun-

dära kompetenser upplevs subjektivt hos de olika individerna har en sådan insamling varit en ovär-

derlig och nödvändig källa i arbetet med att uppnå syftet med studien och öka förståelsen för vilka 

faktorer som är viktiga för en s.k. företagsatlet.  

 

	  
Den teoretiska referensramen innehåller teori rörande kompetens och framgång, specifika sekun-

dära kompetenser för idrottare och företagsatleter samt överföring av kompetens från idrottsvärlden 

till företagsvärlden, något som tagits upp ovan. I forskningsmodellen ser vi att insamlingen av litte-

ratur var den första delen i arbetet där en djupare förståelse för ämnet utvecklats. Denna insamling 

har även legat till grund för den intervjuguide som skapas för insamlingen av empiri, med relevanta 

frågor för att uppnå syftet med studien. Enligt Yin (2006) är en insamling av litteratur nödvändigt i 

arbetet med fallstudier, för att få fram en fullständig forskningsdesign och en teori om det man ska 

studera, som ofta är baserat på olika delområden som ställs samman till en helhet. Utan teorige-

nomgången är det svårare att komma fram till något vettigt i slutet av studien. I arbetet har både 

böcker, vetenskapliga artiklar och elektronisk data använts, vilket redovisas nedan.  

 

Den teoretiska referensramen baseras på artiklar och böcker som rör de teoretiska områden som ta-

gits upp ovan. Artiklarna och i viss mån även övrig litteratur kommer från sökningar i databaser 

tillgängliga från biblioteket på HIG, främst Emerald, Scopus och Google Scholar. Bryman & Bell 

(2013) tar upp två utgångspunkter för sökning av litteratur. Den ena är att begränsa sig till ett antal 
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sökord som kan ändras under arbetets gång och den andra är att använda sig av litteraturförteck-

ningar i de vetenskapliga arbeten man hittar på det undersökta området för att på så sätt ta sig vidare 

i forskningen. Dessa två tillvägagångssätt har legat bakom en stor del av litteratursökningen. 

 

Vidare i forskningsmodellen följde insamlingen av empirisk data. Denna hade grund i litteraturin-

samlingen på så sätt att frågorna i intervjuguiden baseras på den tidigare forskningen från den teore-

tiska delen av studien. Den valda formen för insamling av empirisk data var intervjuer, vilket är 

lämpligt i en studie som utgår från kvalitativ, tolkande utgångspunkt (Yin, 2006). Olika typer av in-

tervjuer är den mest använda metoden i kvalitativ forskning eftersom den innehåller ett stort mått av 

flexibilitet och fungerar bra när man vill se verkligheten från den intervjuade personens ståndpunkt 

(Bryman & Bell, 2013). I denna studie, där det är viktigt att förstå hur intervjupersonerna ser på 

världen var det lämpligt att använda sig av semistrukturerade intervjuer, där intervjun följer en 

framtagen intervjuguide men där det samtidigt finns utrymme att avvika från denna och knyta an till 

något intervjupersonen sagt. Yin (2006) tar upp intervju som en av de viktigaste informations-

källorna då en fallstudie ska genomföras. Det är dock bra att bibehålla den röda tråden och se till att 

nå målet med intervjun, dvs. se till att man får de svar man behöver utan att väcka motstånd hos den 

intervjuade genom att ställa frågor inriktade på varför istället för hur, då detta upplevs mindre fient-

ligt.  

 

2.7 Käll- och metodkritik 
 

För att öka trovärdigheten hos studien har det varit nödvändigt att ha en kritisk syn gentemot käl-

lorna. De vetenskapliga artiklarna som använts i denna studie kommer från flera olika områden, ef-

tersom studien rört sig mellan idrotts- och företagsvärlden. Eriksson & Hultman (2014) tar upp en 

rad kriterier för vad som utgör en bra källa, vilka har använts i granskningen av källorna. Författar-

na tar upp att förstahandskällor är att föredra eftersom andrahandskällor i högre grad bygger på 

egna uppfattningar än vad förstahandskällor gör. Vidare ska källans äkthet, dvs. om den är vad den 

utger sig för att vara. Detta kriterium är extra viktigt att förhålla sig till när källan är hämtad från in-

ternet, vilket är fallet med majoriteten av källorna i denna studie. Genom användning av artiklar 

från vetenskapliga databaser minskar risken för oäkta källor, något som skett i studien. Det andra 

kriteriet är samtidighet, dvs. att det inte får ha gått för lång tid mellan en undersökning och registre-

ring av denna (Eriksson & Hultman, 2014).  Vad gäller det empiriska materialet har transkribering, 

som sagt, skett direkt efter intervjun för att minska risken för felaktigheter. Val av vetenskapliga ar-

tiklar har i så stor utsträckning som möjligt skett med tidsperspektivet i beaktning, nyare artiklar har 

haft företräde framför äldre. Det tredje av de kriterier som ställs upp av Eriksson & Hultman (2014) 
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är tendens- och beroendekritik, dvs. vilka parter som har intressen i det skrivna, att det är balans 

mellan uppgifter i materialet samt att en kontroll sker av uppgifter som lämnats av flera parter i in-

tervjuer eller enkäter. Eriksson & Hultman (2014) tar även upp vikten av att kontrollera vem som 

står bakom det skrivna, dvs. kontrollera autenticitet hos det använda materialet. Detta har skett ge-

nom sökningar på författarnas namn, kontroll av hänvisningar och om artikeln använts i andra 

sammanhang, som referens i andra arbeten eller liknande. Alla dessa kriterier, samt användning av 

triangulering av informationen, är enligt Eriksson & Hultman (2014) effektiva sätta att kontrollera 

äkthet och giltighet hos information.  

 

En viktig del i att få en hög trovärdighet i studien har varit att i så stor utsträckning som möjligt för-

söka hitta två källor som beskriver samma sak. Eftersom jag använt mig av flera källor som beskri-

ver samma sak torde detta kriterium för trovärdighet vara uppfyllt i stor utsträckning. Vidare har jag 

försökt att använda källor som inte är framtagna för allmänheten utan med en specifik inriktning 

mot ett professionellt område. Detta minskar risken för att forskaren som skrivit artikeln lägger 

fram sina egna åsikter som fakta, eftersom denne då vet att andra med kunskap kommer läsa och 

granska artikeln med kritiska ögon. Vidare har stor vikt lagts vid att hitta olika källor som kan be-

kräfta, eller addera ytterligare till de ståndpunkter som kommit fram i olika källor, samt att försöka 

ta fram olika ståndpunkter och synvinklar till ett problem eller frågeställning (Cornell University 

Library, 2015). 

 

Val av metod ger förutsättningar och begränsningar till den studie som ska genomföras (Eriksson & 

Hultman, 2014). I denna studie undersöks frågorna genom en fallstudie. Denna metod ska enligt Er-

iksson & Hultman (2014) väljas då det ämne man vill studera är nära sammankopplat med en kon-

text. Att prestera på en hög nivå under press är grundläggande för framgång inom idrott, varför det 

är lämpligt att studera elitidrottare på världselitnivå och försöka identifiera faktorer som kan använ-

das för att nå framgång inom företagsvärlden. Genom att utföra en fallstudie kan man få svar på 

hur- och varför-frågor, vilket ger en djupare och tydligare bild över det studerade området.  I arbetet 

med en fallstudie upptäcks ofta nya frågor, idéer och begrepp som kan vara användbara i vidare 

forskning inom området. En nackdel med användning av fallstudie är att det kan ge en ensidig bild 

av det studerade sammanhanget, vilket i sin tur leder till felaktiga eller onyanserade slutsatser. Er-

iksson & Hultman (2014) rekommenderar därför triangulering, dvs. användning av flera olika da-

takällor för att ge en mer heltäckande bild över det studerade området. Detta uppnås i förevarande 

studie genom den ovan beskrivna forskningsmodellen med insamling av data både genom redovis-

ning av tidigare forskning och insamling av empiri. Riktiga slutsatser i en fallstudie kräver också en 
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analys och värdering av materialet, samt en tydlig redovisning av omständigheterna kring studien 

(Eriksson & Hultman, 2014).  

 

2.8 Kvalitetskriterier  
 

För att forskning ska vara giltig och anses som bra forskning behöver den uppfylla kriterier för reli-

abilitet och validitet. Kvantitativ forskning har kritiserats för att vara svag på dessa punkter, ef-

tersom validitet ofta handlar om att kunna mäta resultaten av forskningen och reliabilitet på att 

undersökningen ska kunna upprepas i en annan organisation, vilket ofta är svårt eftersom faktorer så 

som social miljö och liknande är svårt att upprepa på exakt samma sätt vid ett annat tillfälle än det 

under vilket undersökningen genomfördes. Bryman & Bell (2013) tar upp Guba & Lincoln som har 

ett antal andra kriterier för giltighet och trovärdighet som bättre passar kvalitativ forskning. Dessa 

är tillförlitlighet, vilket innebär att även om det kan finnas flera olika beskrivningar av samma verk-

lighet, ska den som forskaren använt sig av vara acceptabel även för andra människor, överförbar-

het, vilket innebär att även om undersökningen är utförd i en liten grupp eller med undersöknings-

personer som har speciella egenskaper kan resultaten överföras under förutsättning att forskaren gi-

vit en rik beskrivning med många detaljer som kan hjälpa andra att överföra resultaten på en annan 

organisation eller situation. Det tredje kriteriet, pålitlighet, innebär att forskaren ska ta en grans-

kande roll och erbjuda insyn i alla delar av forskningsprocessen för att en läsare ska kunna avgöra 

om de teoretiska slutsatserna kan anses vara befogade. Nästa kriterium är bekräftelse, vilket innebär 

att forskaren behöver agera på ett sådant sätt att det är uppenbart att denne inte låtit sina personliga 

åsikter eller värderingar färga arbetet, i vart fall inte medvetet. Det sista kriteriet är äkthet, vilket in-

nebär att forskaren ska ge en rättvis bild av det studerade, samt att undersökningen ska ha ontolo-

gisk, pedagogisk, katalytisk och taktisk autenticitet. Bryman & Bell (2013) konstaterar att detta 

sista kriterium inte fått någon stor genomslagskraft, men att det ändå kan vara bra att ha med sig för 

att öka giltigheten i arbetet. Kvalitativ forskning har även fått kritik för att vara allt för subjektiv i 

den meningen att det kan vara svårt att se var forskningen tar sin utgångspunkt samt att det är svårt 

att upprepa en utförd undersökning samt att generalisera denna. En lösning på problemet med gene-

ralisering är att inte, som man gör med kvantitativ forskning, generalisera denna mot en population 

utan istället generalisera mot teori, se till kvaliteten i de teoretiska slutsatserna (Bryman & Bell, 

2013).  

 

I metodkapitlet ovan finns en tydlig beskrivning över tillvägagångssättet för studien, vilket torde 

kunna öka kvaliteten i studien. Vidare har en bilaga med intervjufrågor bifogats i slutet av arbetet 
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och de intervjuade personerna har fått läsa igenom transkribering av sina intervjuer. Alla dessa åt-

gärder gör det enkelt att kontrollera kvalitet och slutsatser, genom att utföra samma typ av under-

sökning med en annan grupp av undersökningspersoner och i en annan miljö. Eftersom de personer 

som intervjuats i denna studie är individuella idrottare och egna individer torde det vara svårt att 

upprepa exakt samma undersökning med andra personer. Om syftet med studien, att visa på hur fö-

retag kan lära från idrottarna, har uppfyllts går att kontrollera genom att som Bryman & Bell (2013) 

menar är vanligt för kvalitativ forskning generalisera slutsatsen mot tidigare forskning, samt testa 

slutsatserna i företagsmiljö. Vidare bygger slutsatser och teorier på tidigare forskning, vilket märks i 

det empiriska materialet och ytterligare underlättar generalisering av materialet. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Syftet med denna studie är att försöka hitta faktorer som lett till framgång hos individuella idrottare 

och överföra dessa till företagsvärlden. Detta kommer att göras genom att identifiera framgångsfak-

torer hos några av världens främsta idrottare och sedan analysera och teoretisera kring dessa.  Ut-

gångspunkten för den teoretiska referensramen är de viktiga nyckelbegrepp som tagits fram i pro-

blembeskrivningen.  

 

3.1 Kompetens och framgång 
 

Det finns ett samband mellan hög kompetens och framgång inom organisationer, redan på romarti-

den såg man ett samband mellan kompetens och framgång inom militären och gjorde en profil för 

”the good Roman soldiers” (Sengupta, et. al., 2011). Enligt författarna är så kallad competency ma-

nagement en del i många företags strategier och genom att skapa unika kompetenser och modeller 

anpassade för det givna arbetet kan man öka diversifieringen i tjänster och produkter, vilket ökar 

konkurrenskraften. Företag vill anställa kompetenta personer, som har rätt typ av färdigheter för att 

klara av arbetet inom organisationen och som kan öka konkurrenskraften hos denna (Sengupta, et. 

al. 2011). Thompson, et. al. (1997) menar att företag som har anställda med rätt kompetens och hög 

ambition kommer underlätta för företaget att nå sina mål snabbare. Det finns vissa grundläggande 

kompetenser eller färdigheter som leder till bättre prestation på arbetet, vilket i sin tur får hela före-

taget att prestera bättre. Enligt Jena & Sahoo (2014) är kompetens starkt kopplat till framgång ef-

tersom skickliga medarbetare eller chefer leder till en rikare arbetsmiljö och det har blivit allt vikti-

gare för organisationer att utveckla och vidareutbilda sina anställda på ett sådant sätt att de får rätt 

kompetens för att prestera riktigt bra på arbetsplatsen. Jena & Sahoo (2014) påvisar att dessa kom-

petenser sedan, under förutsättning att de används effektivt, kan leda till konkurrensfördelar för or-

ganisationen samt till ett snabbt avancemang inom organisationen för den anställde. Detta eftersom 

att rätt grundkompetens underlättar för en organisation att maximera sin produktivitet och motivera 

de anställda, det finns ett positivt samband mellan den kunskap chefer och managers inom en orga-

nisation besitter och organisationens förmåga att konkurrera på ett effektivt sätt. Det viktigaste för 

detta är att de s.k. sekundära kompetenserna, som kan kopplas till beteende och liknande hos de an-

ställda (Jena & Sahoo, 2014).  
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De starka sambanden och likheterna mellan idrott och business är ett välkänt faktum (Loehr & 

Schwartz, 2001, Jones & Spooner, 2006, m fl.). Detta kommer att utvecklas längre fram i teori-

ramen. Enligt Jones & Spooner (2006) är ett av de allra vanligaste teman inom litteraturen att före-

tagsledare använder sig av idrottstekniker för att coacha anställda till bättre prestation, dvs. får de 

som inte presterar så bra att höja sin nivå. Författarna menar att det därför finns en kunskapslucka 

angående hur man ska coacha personer som redan presterar bra till att prestera på topp. De menar 

att det är en skillnad mellan behov hos de som presterar sämre och behöver komma upp till en stan-

dard-nivå och hög-presterande personer, de är i behov av olika typer av stöd och ledning för att bli 

ännu bättre. Jones & Spooner (2006) tar upp Kaplan (1990) som utförde forskning på högpreste-

rande personer och fann att dessa hade en förmåga, som han kallade ”expansiveness”, expansions-

kraft och som innebar “strong ambition to occupy a bigger than average place in life through high 

achievement” (Kaplan, 1990; p. 308). De personer som har en sådan expansionskraft karaktärisera-

des av en vilja att pressa sig själva och andra hårt för att nå resultat, en högre drivkraft att bli skick-

lig på arbetet, fokuserade mer på det arbete som skulle utföras än på känslorna inför arbetet, trodde 

på sin egen förmåga, arbetade hårt för den belöning som skulle följa på arbetet samt en förmåga att 

klara av att hantera kritik och misslyckande. Sedan 1990-talet har olika forskare byggt vidare på 

Kaplans teori och utvecklat listan över egenskaper hos högpresterande personer. Dessa motiveras av 

tillfällen att visa sin kunskap och klara av prestationer eftersom det leder till igenkänning och re-

spekt från andra (Jones & Spooner, 2006). 

 

 Hall (1999) utvecklade teorin ytterligare med fyra stycken svårigheter typiska för högpresterande 

personer. Den första svårigheten är att en snabb karriär genom en organisation inte ger tillräcklig tid 

för att utveckla ett nätverk för lärande, den andra är att de har lättare att få fiender, eftersom de då 

behöver välja bort att arbeta med personer som motverkar deras framgång. Den tredje svårigheten 

är att en snabb karriär kan leda till att personen i fråga inte varit med om tillräckligt många miss-

lyckanden eller hunnit återhämta sig mellan misslyckanden och den fjärde är att de inte fått utveck-

lande feedback då de i högre grad än personer som inte är högpresterande haft en historia av sam-

manhängande framgång. Alla dessa faktorer talar enligt Jones & Spooner (2006) för att högpreste-

rande personer är i behov av en annorlunda coaching än normalpresterande personer som inte haft 

en lika snabb karriärutveckling. Författarna fortsätter med att relatera högpresterande personer inom 

företagsvärlden till högpresterande personer inom idrottsvärlden. Framgångsrika atleter skiljer sig 

från mindre framgångsrika genom att de har ett bättre självförtroende, klarar av att prestera under 

press och har mer välutvecklade psykologiska färdigheter, så som att de kan arbeta med mentala 

bilder, sätta mål och arbeta med s.k. self-talk, d.v.s. positiva bilder och tankar för peppning under 

prestation. Författarna genomförde en undersökning av high-achievers, både inom företags- och id-
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rottsvärlden, och fick fram en rad kompetenser som var gemensamma för dessa, vilka kommer re-

dovisas nedan (Jones & Spooner, 2006).   

 

• Fokus på sig själv och den egna prestationen. 

• Måldriven. 

• Totalt engagemang och vilja att nå toppen. 

• Krävande, har höga förväntningar på sig själv och andra. 

• Ständig strävan mot att bli bättre och hitta nya sätt att förbättra sina prestationer. 

• Anstränger sig hårt för att få extra information relevant för prestation. 

• Självförtroende. 

 

En negativ följd av att vara en högpresterande person var att dessa ibland kunde känna sig ensamma 

och isolerade, eftersom framgång för med sig misstänksamhet och missunnsamhet, färre personer 

vill ge bra råd och fler vill försöka störa framgången. Högpresterande personer som nått en hög nivå 

inom organisationen blir mer misstänksamma mot feedback och behöver ta större eget ansvar för 

den egna prestationen (Jones & Spooner, 2006). 

 

Adcroft & Teckman (2008) definierar högpresterande personer genom att skilja mellan tävlande 

(competitors) och presterande (performers). De genomförde ett experiment där studenter fick välja 

mellan att klara ett prov med 60 % rätt men i topp i klassen eller med 70 % rätt och femma i klas-

sen. De som valde det först alternativet var tävlande, för dem var det viktigt med den relativa posit-

ionen, att vinna. De som valde det andra alternativet var presterande, de tävlade på samma sätt som 

de i den första gruppen men de tävlade inte mot andra, utan mot sig själva. Översatt till idrott och 

business är denna grupp de atleter som vill slå personliga rekord och sälja mer än de själva gjorde 

föregående period. Författarna försöker med detta experiment besvara frågan om vad som avgör hur 

en tävling avgörs, hur en student blir bäst i klassen, hur en anställd säljer mest eller hur en idrottare 

vinner OS-guld. De menar att det inte finns något klart och entydigt svar på frågan, men att det trots 

denna komplexitet finns en enkel sanning som delvis kan besvara frågan. Resultatet i en tävling 

kommer bero på hur varje deltagare presterar samt hur varje deltagare deltar, om de är tävlande eller 

presterande. Varje deltagare i tävlingen kommer ha olika nivåer av tävlande och presterande som 

beror på de egna förutsättningarna och inställningarna hos individen. Eftersom det ofta är små mar-

ginaler mellan att vinna och förlora kommer nivåerna av tävlande och presterande vara avgörande 

för hur det går och en individ behöver kunna reglera dessa för att prestera på topp. De personer som 

har höga nivåer av både tävlingsinstinkt och prestationsinstinkt kallas av Adcroft & Teckman 
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(2008) för vinnare och det är oftast denna grupp som dominerar en tävling under lång tid. En person 

som har större motivation att tävla än att prestera kommer klara av att prestera ibland, dessa indivi-

der behöver överkomma det författarna kallar prestationsgapet som uppstår på grund av avsaknad 

av inre motivation och kommer därför inte vara lika konsistenta över tid. De individer som enbart är 

presterande kommer inte kunna prestera under press, när de känner att något inte går som de tänkt 

sig viker de ofta ner sig, eftersom de saknar tävlingsinstinkt. Utveckling av dessa till vinnare kräver 

arbete med den mentala tuffheten (Adcroft & Teckman, 2008). 

 

3.2 Sekundära kompetenser 
 

En viktig nyckelkvalitet för hos framgångsrika personer inom företagsvärlden är förmågan att pre-

stera på en jämn och hög nivå under hög press och i ett omväxlande klimat (Loehr & Schwartz, 

2001). Vad som får en person att lyckas med detta är ett hett ämne inom management, men det 

finns inget entydigt svar. Förslag på faktorer som påverkar detta är kultur, ledare, motivation och 

belöningar när man lyckats med något. Den mesta forskningen har varit fokuserad på olika metoder 

som kan användas för att motivera och engagera, men för att få fram en riktig och heltäckande teori 

behöver man fokusera på personer som helheter, där kroppen och hjärnan båda är viktiga delar för 

att lyckas prestera på en hög nivå.  

 

Jones (2008) konstaterar att det finns många likheter mellan sport och business. Både skickliga id-

rottsmän och framgångsrika personer inom företagsvärlden har arbetat för sin framgång, ingen är 

född mästare. Vidare behöver båda grupper klara av hög press, vilket gör att nyckeln till framgång 

inte nödvändigtvis ligger i att kunna slå en perfekt serve på tennisbanan, eller hålla många siffror i 

huvudet utan i mental tuffhet. En viktig faktor i detta arbete är att tänka på lång sikt, enligt författa-

ren är vägen till framgång lång men kantas av många små framgångar. I nästan alla situationer där 

man ska prestera kan ett bra team, för stöd i planering, förberedelse och utförande av prestationen 

vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. Bra prestation under press är inte direkt länkad 

till hög utbildning, den personen med mest kunskap är inte nödvändigtvis den främsta lagmedlem-

men. Ett starkt lag är viktigt för framgång, både inom idrott och i företagsvärlden och ju fler duktiga 

lagmedlemmar en organisation har, desto snabbare kommer de nå framgång (Whyte, 2015).  

 

Coulson-Thomas (2007) menar att det i de flesta organisationer finns potential att höja den all-

männa nivån, men inte att få fram riktigt duktiga företags-atleter. Forskning har visat att de kritiska 

faktorer som påverkar hur framgångsrik en individ är inom sitt område handlar om beteende och at-
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tityd och dessa skillnader i attityd, inställning och beteende mellan ”vinnare” och ”förlorare” är 

oberoende av bransch, storlek på organisation eller typ av organisation. Många av de faktorer som 

skiljer dessa vinnare från förlorarna är oberoende av varandra och det har visat sig att högpreste-

rande individer inte nödvändigtvis arbetar mer eller hårdare utan annorlunda jämfört med de som 

presterar sämre (Coulson-Thomas, 2007). Nyckeln till framgång ligger i att förstå relevanta kritiska 

faktorer för framgång, samt det Coulson-Thomas (2007) kallar för ”winning ways”. Dessa blir allt 

viktigare när företagsklimatet hårdnar och blir mer konkurrensansatt. Företag behöver hela tiden 

tänka nytt och prestera bättre för att möta kundernas efterfrågan. Marknaden är mer transparent vil-

ket leder till att kunderna blir mer välinformerade och har mer kunskap att basera sitt val av produkt 

på. Det blir viktigare att ha skickliga anställda och chefer som arbetar för innovation och nytän-

kande och att organisationen präglas av en entreprenörsanda (Matzler, et. al., 2010). För att uppfylla 

dessa kriterier behöver de anställda prestera på topp, på samma sätt som idrottsmän (Loehr & Sch-

wartz, 2001).  

 

3.2.1 Framgångsfaktorer för företagsatleter 
 

De som presterar på topp i organisationer, s.k. high performers, har länge varit ett socialt accepterat 

faktum, enligt McKenna (2002). Han definierar high performers som personer som presterar bra i 

etablerade mätningar, dvs. de som säljer mest, får ned kostnader mest osv. Vidare är det en accepte-

rad och etablerad idé inom forskningen att vi kan hitta kvaliteter och faktorer som är gemensamma 

för dessa människor och att vi därför kan se en generell bild över dessa och utifrån denna bild 

bygga en teori (McKenna, 2002). Hoffman (1999) definierar en kompetens utifrån tre olika stånd-

punkter. En kompetens kan enligt författaren vara prestation vi kan observera, det som ligger 

bakom en prestation eller de underliggande attribut bakom en person. Alla tre är relaterade till hur 

en person presterar. Detta beror i sin tur på en rad faktorer, Hoffman (1999) refererar till Rummlers 

modell, vilken beskriver de element i en situation som påverkar prestation. I varje given situation 

kan en person göra en rad olika val, vilka leder till olika konsekvenser för denna person och för den 

organisation inom vilken personen verkar. Dessa konsekvenser kan vara positiva, negativa eller ne-

utrala. Hur en person kommer prestera beror på hur denne värderar situation och på hur denne väljer 

att agera. Moore, et. al. (2002) har en liknande definition av kompetens, de menar att det beskriver 

de personliga kvaliteter eller färdigheter som får en person att agera på ett visst sätt i en given situ-

ation. Även Sengupta, et. al (2011) instämmer i denna definition och beskriver hur man inom ma-

nagementlitteratur vanligtvis delar in kompetens i två grupper, grundläggande s.k. kärnkompetenser 

inom organisationer som kopplas till organisationens konkurrensfördelar, samt individuella kompe-
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tenser, som är kunskap, färdigheter, attityd och motiv är exempel på viktiga faktorer som påverkar 

prestation. 

 
Figur 2: Rummlers modell (Hoffman, 1999). 

	  
I modellen ovan beskrivs de olika elementen som påverkar mänsklig prestation. En person gör val 

som påverkar situationen på olika sätt och leder till olika konsekvenser, både för företaget och för 

den enskilde individen. Individen bedömer konsekvenser som positiva, negativa eller neutrala, vil-

ket nämnts ovan och det är hur denna information bedöms som avgör vilket alternativ individen väl-

jer. Genom denna modell kan man definiera kompetenser. Den första delen, arbetssituation definie-

ras olika och hur denna definieras påverkar i sin tur valet att agera eller inte agera. En viktig kompe-

tens är att kunna avgöra detta, att agera eller inte agera beroende på omständigheterna i det enskilda 

fallet. På den individuella nivå, andra delen i modellen, krävs olika förmågor och kompetenser för 

att handla på ett vettigt sätt i situationen som uppstått. Vilken handling personen sedan väljer att ge-

nomföra är en observerbar handling som beror på hur personen bedömt situationen och har rätt för-

måga och kompetens för att genomföra handlingen i fråga. Konsekvenserna av denna handling ska 

återspegla det man vill uppnå med den handling som utförs. De önskade konsekvenserna sätter ra-

marna och fungerar som guide för vilka handling individen borde genomföras och enligt Hoffman 

(1999) kan man använda dessa konsekvenser som en standard för vilka kompetenser som krävs för 

att individen ska klara av arbetet. Det sista steget, feedback, fungerar som ledning inför nästa hand-

ling och genom att ge negativ alternativt positiv sådan kan ledningen underlätta för individen att 

prestera i framtiden. Rummlers modell har använts för att identifiera problem i prestationen och de-

signa instruktioner för att få anställda att prestera bättre. Modellen kan användas för att beskriva de 

olika delarna av mänsklig prestation och målen med lärandeprocessen för både ledning och an-

ställda.  

 

Hoffman (1999) fortsätter med att visa olika typer av attribut eller kompetenser som är viktiga inom 

de olika delarna i modellen. I denna studie ligger fokus på individuella kompetenser och därför 
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kommer denna del att gås igenom här nedan. Kompetenser på den individuella nivån kallas av 

Hoffman för underliggande attribut och denna kategori av kompetenser utgörs av kunskap och fär-

digheter. En annan definition på en sådan individuell kapacitet är ett underliggande karaktärsdrag 

hos en person som resulterar i effektiv eller överlägsen prestation på arbetet. Ett sådant karaktärs-

drag kan vara ett motiv, färdighet, social roll, kunskap eller självbild som används av individen i ar-

betslivet för att nå målen snabbare.  

 

Garg & Rastogi (2006) konstaterar att hög prestation på arbetet kräver att tre psykologiska faktorer 

är uppfyllda. De som arbetar inom en organisation behöver känna meningsfullhet, ansvar och ha 

vetskap om resultat för att känna tillfredsställelse och inre motivation. Författarna anser att dessa 

faktorer är viktigare än hur själva arbetet är utformat, samt att ledningens roll är att ge styrka och 

feedback till de anställda på ett sådant sätt att deras lust att anta utmaningar och utvecklas stimule-

ras. Att arbetet är meningsfullt innebär att de anställda känner att de bidrar till organisationens 

framgång och att deras arbete är viktigt och värt att utföra, ansvar innebär att de anställda ska känna 

en personlig koppling till arbetet och vetskap om resultat innebär att anställda vet och förstår hur ef-

fektiva de är i sitt arbete och får kontinuerliga uppdateringar från ledning angående detta. Dessa tre 

psykologiska faktorer är tillsammans med variation och autonomi i arbetet samt feedback grundläg-

gande i Hackman-Oldham modellen som utvecklades under 1970-talet och är en välkänd modell för 

arbetstillfredsställelse. Här klarläggs betydelsen av psykologiska faktorer för prestation, en utveckl-

ing som sedan fortsatt över åren.  

 

Personlig och långvarig framgång inom en organisation beror till stor del på hur väl en person utför 

arbetsuppgifter. Hallett & Hoffman (2014) definierar prestation som när en person utför en uppgift 

på begäran framför andra. Motsatsen till prestation beskrivs enligt författarna enklast med uttrycket 

”choking under pressure”, dvs. när en prestation misslyckas på grund av press även då denne hade 

viljan att prestera väl. Press kan komma från oroskänslor angående konkurrens, närvaro av publik 

eller andra personer, rädsla för straff eller otillräcklig belöning för prestationen alternativt självbe-

varelsekänsla och rädsla för att förlora eller få ändrad social status inom organisationen.  

 

Topprestation, peak performance eller PP., definieras av Hallett & Hoffman (2014) som prestation 

på en nivå där alla ens mänskliga krafter används. Detta är extra svårt att lyckas med under press. 

Enligt författarna finns det ingen tydlig gräns för när man når PP och heller ingen definition för hur 

detta känns eftersom alla inte har kunskap, kompetens och strategier för att kontrollera stress, vilket 

är nyckeln till att uppnå ett stadium där man presterar på topp. Stresskänslor uppstår när en person 

är osäker på om denne kommer klara av en prestation och resultatet av prestationen är viktigt för 
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personen vilket i sin tur minskar möjligheterna att prestera på topp. Elitidrottare har arbetat med att 

hantera sådan stress för att kunna nå ett mentalt fokus där man kan uppnå PP under flera år och det 

är vanligt att elitidrottare har program eller system där man tränar på denna förmåga. Hela eller de-

lar av sådana program har med framgång använts även inom företagsvärlden (Hallett & Hoffman, 

2014). Det saknas som sagt en tydlig och klar definition av när en person uppnår PP, men forskare 

är överens om att PP är ett mentalt läge där det fysiska och mentala fungerar optimalt. Detta men-

tala läge kommer från att ha fullt fokus på den uppgift som ska utföras samtidigt som man är med-

veten om sig själv i denna prestation. Att vara medveten i prestationen är viktigt eftersom det ger en 

ökad självkänsla och ett ökat självförtroende samtidigt som oroskänslor och stress rörande saker 

runt omkring minskar (ibid.).  

 

Hallett och Hoffman (2014) tar i sin forskning fram en tabell, där tre komponenter behöver stämma 

för att en person ska uppnå PP. Dessa komponenter bygger på att fysisk och psykisk prestation ska 

sammanfalla och fungera på topp. Den första delen som är viktigt för PP är kognitiv förmåga, vilket 

är de mentala processer som påverkar minnesförmåga, problemlösningsförmåga och förmågan att 

fatta bra beslut, bland annat. Denna förmåga har betydelse för PP då en person under prestation be-

höver kunna fokusera på rätt delar av miljön runt omkring, ignorera irrelevanta stimuli och omför-

dela mentala resurser relaterat till prestationen framför dem. Under PP behöver individen kunna 

hålla koncentration och ha en målinriktad och absolut fokus, tänka positivt och se utmaningen som 

spännande och intressant istället för svår och jobbig. Att kunna rikta fokus och vara totalt koncen-

trerad på den uppgift som ska utföras är grundläggande för prestation. Detta kan tränas exempelvis 

genom mindfulness. Negativa tankar motverkar PP och forskning visar att atleter som har ett nega-

tivt s.k. ”self-talk” under tävling oftare förlorar än de som inte har det (Hallett & Hoffman (2014).  

 

Nästa komponent är den emotionella förmågan, vilken Hallett & Hoffman (2014) definierar som 

den subjektiva upplevelsen och känslorna inför och under en prestation. Den emotionella förmågan 

påverkar PP eftersom det är genom känslor som individen mobiliserar och organiserar energi som 

krävs för att nå ett mål. Författarna menar att den absolut viktigaste faktorn för prestation är själv-

förtroende, dvs. en tro på den egna förmågan att klara av en uppgift. Om individen har högt själv-

förtroende kommer denne reagera och agera snabbare under prestation eftersom fokus är enbart på 

uppgiften och inte på tvivel och tveksamheter angående om man kommer att lyckas eller ej. Vidare 

tar författarna upp betydelsen av hur stort intresse individen har för uppgiften som ska utföras. Ett 

högt intresse underlättar för individen att nå PP och detta tillsammans med en förmåga att hantera 

och reglera känslor förbättrar prestationen eftersom det ökar känslan av kontroll över situationen. 
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Om dessa förutsättningar är uppfylla ökar känslor av beslutsamhet och engagemang och kommer 

därför jobba mer intensivt mot målet även under motgång (Hallett & Hoffman, 2014). 

 

Den tredje komponenten är fysisk förmåga, eftersom denna är grunden för att samla och fördela 

energi, återhämtning, vila, förmåga att arbeta mot ett mål under lång tid samt hur vältränad indivi-

den är. Om den fysiska förmågan är otillräcklig kommer individen inte klara av att samla tillräckligt 

med energi för att genomföra en uppgift och inte heller klara av den upphetsning eller nervositet 

som kommer innan en prestation. En god fysisk förmåga är grunden för att kunna hantera känslor, 

hålla koncentration, tänka kreativt och satsa helhjärtat på en uppgift (Hallett & Hoffman (2014).  

 

Hallett & Hoffman summerar PP som en lång rad kontrollerbara fysiska och psykiska konstruktion-

er eller förmågor, som behöver sättas ihop och fungera tillsammans på ett bra sätt för att PP ska 

uppnås. För att öka chansen att nå PP behöver dessa förmågor utvecklas och implementeras, de är 

inte inbyggda hos individen utan behöver arbetas fram. 

 

 
Figur 3: Komponenter viktiga för att prestera på topp (Hallett & Hoffman, 2014). 
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Hallett & Hoffman (2014) tar i sin forskning fram en modell för att implementera träning av de 

psykologiska förmågorna beskrivna ovan på arbetsplatsen. Det går inte att ge några generella svar 

på exakt hur man ska gå tillväga, eftersom hur viktiga de olika delarna är beror på uppgiften som 

ska genomföras och om den ska utföras enskilt eller i grupp. Det finns sex grundläggande psykolo-

giska förmågor som behöver utvecklas för att lyckas nå PP i arbetslivet och som visas i figuren ne-

dan.  

 

  
 
Figur 4: Sex grundläggande psykologiska förmågor för prestation (Hallett & Hoffman, 2014). 

	  
Hallett & Hoffman (2014) har funnit starka bevis för att en individ som kan utveckla och hantera 

förmågorna ovan når framgång i arbetslivet och når en ökad lönsamhet. Författarna menar dock att 

detta arbete kräver en förståelse för de olika komponenterna och för de stressfaktorer som finns i fö-

retagsmiljö och som påverkar prestationen negativt. Vidare behöver man ha kunskap och förståelse 
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för vilka förmågor som påverkar en specifik prestation. Dessa behöver också anpassas efter organi-

sationskulturen (Hallett & Hoffman, 2014). 

 

Loehr & Schwartz (2001) fann i sin undersökning en rad s.k. sekundära kvaliteter som var viktiga 

för idrottsmäns prestation och överförde dem till företagsvärlden. Begreppet företagsatleter syftar 

på personer som använder sig av liknande tankesätt och utvecklar de undersökta kvaliteterna i sitt 

arbete och därför presterar bättre än andra. Loehr & Schwartz har arbetat fram en rad specifika 

kompetenser som är viktiga för företagsatleter. De presenterar en s.k. prestations-pyramid med olika 

nivåer som alla påverkar prestationen hos den enskilde individen. Grunden till denna pyramid är 

forskning utförd på atleter i världsklass. Dessa är experter på att hitta det författarna kallar det ide-

ala läget för prestation (eng. Ideal Performance State), förkortat IPS, som är det tillstånd en idrottare 

befinner sig när denne utför en bra prestation. En viktig kapacitet hos elitidrottare att de klarar av att 

samla energi och fokusera i varje givet ögonblick, vilket är grunden för IPS. Att kunna mobilisera 

energi på ett sådant sätt att man uppnår detta stadium har sin grund i två faktorer, den ena är att 

kunna balansera stress, som kostar energi, med vila och återhämtning där man samlar på sig ny 

energi. För elitidrottare är stress inte enbart dåligt, det är en förutsättning för utveckling. Det svåra 

är att få tillräcklig återhämtning från stressen och inte befinna sig i ett kroniskt stresstillstånd, vilket 

kommer leda till att stressen inte längre är positiv utan bryter ned idrottaren. (Loehr & Schwartz, 

2001). 

  

 
Figur	  5:	  Prestationspyramiden	  (Loehr	  &	  Schwartz,	  2001).	  
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I prestationspyramiden presenterar författarna fyra olika typer av kompetenser som leder till opti-

mal prestation och topp-prestationer. Det första området är fysisk kapacitet, en person som vill nå 

toppen inom företagsvärlden behöver liksom en idrottare ha en god grundläggande fysisk kapacitet 

eftersom det ger energi till att arbeta. Loehr & Schwartz (2001) definierar energi som förmågan att 

genomföra arbete och menar att den fysiska kapaciteten är viktig även för en stillasittande arbetare 

eftersom kroppen är den mest grundläggande energi-källan. I den undersökning som genomfördes 

av författarna kom de till slutsatsen att många företagare och anställda arbetar för hårt mentalt och 

emotionellt och för lite fysiskt, vilket motverkar prestation. Genom att lägga in fysisk aktivitet kan 

en person återhämta sig från den mentala och emotionella stress denne utsatts för på arbetet och 

därmed prestera bättre. I denna del ingår det även att sova och äta ordentligt för att orka med en 

stressig vardag. 

 

På nästa nivå i pyramiden finns den emotionella kapaciteten, vilken enligt författarna definieras 

som ett internt klimat som stödjer och underlättar prestation. För att kunna prestera på topp är det 

viktigt att inte känna sig allt för stressad, duktiga idrottsmän ser inte prestation som något tråkigt el-

ler jobbigt utan som någon kul och inspirerande. En liknande beskrivning gavs av framgångsrika 

personer inom företagsvärlden. Negativa känslor tar energi som annars kunde ha använts för pre-

station och fokus och leder istället till misslyckande och ilska eller frustration för båda grupper. För 

att få en mer positiv attityd och känsla inför prestation använde undersökningspersonerna i Loehr & 

Schwartz (2001) undersökning sig av olika ritualer och tekniker för att uppnå ett lugnt och avspänt 

läge där det var enklare att prestera. Den viktigaste faktorn för att lyckas med detta var dock att 

undersökningspersonerna hade balans i livet, trygga relationer och tydliga gränser mellan arbete och 

fritid. 

 

Den tredje nivån är mental kapacitet och enligt Loehr & Schwartz (2001) är det på denna nivå den 

mesta prestations-inriktade träningen utförs, så som knowledge management och liknande. På 

denna nivå placerar författarna faktorer så som fokus och positivt tänkande. Loehr & Schwartz de-

finierar fokus som energi som riktas mot ett specifikt mål. Allt det som flyttar fokus kostar energi 

och gör så att återhämtningstiden ökar. En framgångsrik företagsatlet behöver kunna hantera tid och 

energi på ett effektivt sätt. Detta innebär att lära sig att alternera mellan arbete och återhämtning på 

ett sätt som leder till maximal tid effektivt arbete. På samma sätt kan positivt tänkande öka chansen 

att lyckas uppnå IPS. En viktig pusselbit för att klara av det är att kunna alternera mellan vila och 

aktivitet, framgångsrika atleter visade sig i författarnas undersökning kunna slappna av i korta peri-

oder även under tävling och vara fokuserade när uppgiften ska genomföras. Genom att tänka posi-
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tivt, visualisera och planera tävlingsmomentet, tänka ut vad man vill uppnå med mötet eller presen-

tationen och se sig själv uppnå detta. 

 

Den fjärde och sista kapaciteten kallar författarna för den spirituella kapaciteten. Denna kapacitet 

ses enligt Loehr & Schwartz (2001) ibland som flummig och svårt att förstå. De definierar spirituell 

kapacitet som den energi som kommer fram när en persons grundläggande värden, vilket ger en 

stark mening och syfte till de uppgifter som ska genomföras. Denna kapacitet ger energi och me-

ning i tuffa tider och är en källa till motivation, fokus, beslutsamhet och motståndskraft vid mot-

gångar. Det har visat sig vara viktigt att koppla uppgifter till ett djupare syfte för att förstå och hitta 

mening med genomförandet av dessa.  

 

Utifrån denna pyramid kan vi se en rad kompetenser som är viktiga för prestation. 

 

• Motivation 

• Beslutsamhet 

• Positivt tänkande 

• Mentala bilder/visualisering 

• Uthållighet 

• Fokus 

• Rätt klimat för IPS 

• Emotionell återhämtning 

 

I dagens snabba företagsklimat är jämn prestation på en hög nivå viktigare än någonsin (Loehr & 

Schwartz, 2001). Författarna har, som ovan visats utvecklat en modell som kan användas för att 

lyckas, men pekar på att man då behöver se till hela pyramiden, konkurrensen är hög och genom att 

fokusera på bara en del missar man viktiga konkurrensfördelar. Grunden i Loehr & Schwartz (2001) 

prestationspyramid, att komma in i IPS, är beroende av att förnya energi och återhämta sig mellan 

stressfulla perioder, med hjälp av verktygen för de olika fyra kapaciteterna. När personer känner sig 

starka på alla nivåer presterar de bättre och med mer passion under en längre tid. Detta leder till 

bättre prestation, vilket företagen tjänar på.  

 

 Kelly, et. al. (2007) byggde vidare på Loehr & Schwartzs (2001) teori. När företagsklimatet och 

konkurrensen blir hårdare blir det allt viktigare att bygga upp kvaliteter som får en att nå framgång 

på arbetet. Efterfrågan på anställda som uppfyller krav på flexibilitet, förmåga att göra flera saker 
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samtidigt, jobbar med livslångt lärande och entreprenörskap ökar när världen förändras och de mer 

traditionella arbetar-kvaliteterna så som tålamod och förmåga att utföra en enda enkel uppgift 

snabbt minskar. I och med den ökade globaliseringen ökar som sagt konkurrens vilket även leder 

till att anställningstryggheten minskar, det är svårare att bli befordrad och klättra inom en organisat-

ion om man inte arbetar mot att bli en företagsatlet. Kelly et. al. (2007) konstaterar att det som en 

följd av allt detta blir viktigare att känna sig själv, dvs. veta om sina styrkor och svagheter och stän-

digt arbeta med dessa. Författarna definierar en företagsatlet som en person som tar hand om sin 

kropp och sitt psyke och sätter mål för denna utveckling. Företagsatlet är alltså en arbetsplats-

identitet, en samling beteenden och tendenser som kan uppmuntras av företag. I definitionen ligger 

en vilja att förbättra sig själv på ett sådant sätt att man når långsiktiga mål, både fysiska och psy-

kiska sådana för att vara i god form och kunna prestera på arbetet. På en arbetsplats där detta finns i 

kulturen kan de personer som inte har motivation eller vilja att delta i arbetet känna osäkerhet och 

ha svårt att avancera.  Kompetenser som enligt Kelly, et. al. (2007) är viktiga för en företagsatlet är 

följande: 

 

• Professionalism 

• Entreprenörsanda 

• God återhämtningsförmåga 

• Effektivitet 

• Styrka, sportighet 

 

3.2.2 Framgångsfaktorer för idrottsmän 
 

I idrottsvärlden sätts nya världsrekord hela tiden och det talas om att vi inom vissa sporter eller gre-

nar börja nå den bortre gränsen för prestation, det går snart inte att springa snabbare eller hoppa 

högre (Whyte, 2015). Författaren tar upp det faktum att det fortfarande slås en del världsrekord, 

men marginalerna mellan det gamla och det nya rekordet blir allt mindre och tiden mellan de nya 

rekorden allt längre. Whyte (2015) menar att vår fysiska förmåga är nära sammankopplad med id-

rottslig framgång, men att den även är kopplad till framgång på arbetet eller i det privata livet, det 

finns bevis för att en god fysisk form påverkar vår akademiska förmåga och produktivitet. Att ha en 

god fysisk förmåga är dock inte tillräckligt för framgång, psykiska faktorer är minst lika viktiga för 

att lyckas, enligt Whyte (2015). De tre viktigaste psykiska faktorerna för framgång är enligt förfat-

taren tro, engagemang och motivation. Genom att förbättra dessa kvaliteter förbättrar man sitt psy-

kologiska jag, vilket blir allt viktigare när man möter hård konkurrens, både inom idrott och övriga 
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livet. De psykiska hindren är dessutom ofta större än exempelvis de tekniska, fysiska eller miljöre-

laterade sådana eftersom de skiljer sig mest åt mellan olika personer (Whyte, 2015).  

 

Det viktigaste för att kunna prestera är enligt Whyte (2015) att utveckla det han kallar för ”the brain 

of success”. De tre grundläggande delarna i denna är hängivenhet, vilken innebär en tydlig förstå-

else för uppgiften som ska utföras, de hinder som kan komma i vägen för framgång samt vad som är 

avgörande för framgång eller misslyckande. Den andra delen är tro på att den utmaning man antagit 

är värd att försöka utföra. Denna tro byggs ofta upp gradvis under utmaningen, det är ovanligt att 

starta med denna del på topp. Den sista delen är motivation, alltså den kraft inom en själv som får 

en att arbeta mot framgång. Under utförandet av en utmaning, på väg mot ett mål kommer man att 

stöta på svårare tider. Framgångsrika atleter är beredda på detta och vet att det kommer vända 

längre fram, de är inte rädda för att gå igenom en sådan svacka utan klarar av att ta sig ur en sådan. 

Whyte (2015) tar vidare upp lagen om minskande avkastning som en grundläggande regel för pre-

station, ju bättre du blir på en idrott, desto svårare är det att bli ännu bättre. Relationen mellan för-

bättring och insats är inte linjär, dvs. de största förbättringarna sker i inledningen av en prestation 

och minskar när atleten blir bättre inom sitt område. När avkastningen på insatsen minskar är det 

lätt att tappa en del av hängivenheten, tro och motivation.  En person som inlett vägen mot fram-

gång med en förståelse för detta har större chans att klara utmaningen som denne står inför. På 

vägen mot framgång kommer man stöta på hinder som kan begränsa, påverka eller minska fram-

gång. För att nå toppen inom ett område behöver dessa hinder identifieras och man behöver hitta en 

lösning som gör att man kommer vidare. Whyte (2015) menar att det finns olika typer av hinder, 

vissa är sådana man behöver komma förbi eftersom de är essentiella för prestation, andra går det att 

komma runt. Som exempel tar Whyte en person som vill börja träna, men som efter ett tag märker 

att motivationen minskar. Istället för att försöka öka motivationen på egen hand kan denne försöka 

hitta en tränare eller träningskompis som motiverar till fortsättning. Det viktigaste verktyget för att 

komma runt eller förbi hinder är enligt författaren planering, inte bara för de faktorer som krävs för 

att leverera målsättning utan också för de hinder som kan uppstå på vägen. Genom en sådan plane-

ring minskar man risken för det Whyte kallar ”potholes” alltså oväntade hinder på vägen som hind-

rar framgång. Vägen mot framgång för idrottare handlar om balans mellan fyra viktiga området: 

kropp, psyke, teknik och miljö och lösningar på problem som uppstår inom dessa områden.  
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Figur 6: Lagen om minskande avkastning för prestation (Whyte, 2015). 

	  
Att förstå vilka psykologiska faktorer eller sekundära kompetenser som är gemensamma för fram-

gångsrika atleter är hög prioriterat av forskare inom idrottspsykologin (Whyte, 2015). Fokus ligger 

på att hitta de mentala länkar som kan kopplas till optimal prestation. Jackson, et. al. (2001) under-

söker länkarna mellan självbild, mentala färdigheter och det optimala tillståndet för prestation, vil-

ket kan jämföras med det Loehr & Schwartz (2001) kallar för IPS, ideal performance state. När en 

idrottare är inne i ett flow är koncentrationen på topp och denne kan gå helt upp i den aktivitet som 

ska utföras. De faktorer som var starkast kopplade till detta flow i Jackson, et. als (2001) undersök-

ning presenteras i listan nedan. 

 

• Sätta upp mål 

• Emotionell kontroll 

• Användning av psykologiska verktyg, så som peppning eller liknande. 

• Avslappning 

• Självupplevd prestation, dvs. om idrottaren klarade av att prestera så som denne tänkt sig. 

• Negativt tänkande (omvänd relation). 

 

Jackson, et. al. (2001) fann att idrottare som klarade av att släppa tankar och oro angående sig själv 

och den egna prestationen oftare upplevde flow än de som inte klarade detta. Författarna hittade 
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även ett samband mellan flow, självuppfattning och psykologiska färdigheter. De idrottare som 

hade bra mentala färdigheter, dvs. klarade av punkterna ovan vid träning eller tävling, uppnådde 

enklare flow. Grunden för att utveckla bra mentala färdigheter var att ha en god uppfattning och 

självkännedom. Detta innebär att klara av att sätta upp rätt mål för den utmaning som ligger framför 

en, hantera känslor och kunna slappna av. Den självupplevda prestationen visade sig vara viktig för 

att uppnå flow, en idrottare som misslyckas med att sätta rätt mål för utmaningen för ligger framför 

dem hade en lägre sannolikhet för att prestera på topp och bli nöjd med sin egen prestation. När id-

rottarens egen uppfattning om prestation matchade med resultatmålet denne satt upp, ökade sanno-

likheten för att idrottaren upplevde flow i sin prestation. Den sista faktorn, negativt tänkande påver-

kar upplevelsen av flow negativt, dvs. detta var den största anledningen till varför idrottare miss-

lyckades med att uppnå eller tappade fokus och därmed även flow. Viktiga faktorer för att lyckas 

inom idrott är därför enligt Jackson, et. al. (2001) att ha en positiv självbild och kunna använda 

psykologiska färdigheter på rätt sätt och vid rätt tillfälle under prestation för att kunna hålla sig kvar 

i det tillstånd då koncentrationen är på topp och all koncentration är på uppgiften i fråga.  

 

Lesyk (1998) har definierat nio mentala färdigheter som är gemensamma för framgångsrika atleter. 

Hans definition av framgångsrika atleter är att deras idrottande är viktigt för dem och de prestera på 

topp givet sina egna begränsningar, som kan vara allt från pengar, tid eller fysiska handikapp. Dessa 

nio färdigheter delas in i tre olika nivåer, vilka tillsammans bildar en helhet. På den första nivån 

finns färdigheter som är grunden för långsiktig utveckling, inlärning och upprätthållande av en för-

måga. Dessa förmågor behöver användas och tränas varje dag. 

 

1. Positiv attityd. 

För framgångsrika atleter är positiv attityd ett val, man kan välja att tänka positivt eller ne-

gativt. De ser sin idrott som en möjlighet att tävla mot sig själv och lära från framgång och 

misslyckande. 

 

2. Motivation 

Genom att vara medveten om förväntade fördelar och belöningar man kan uppnå genom 

prestation ökar motivation. Denna motivation kan sedan användas i hårdare tider, även om 

atleten är medveten om att det kommer dröja innan denne får belöningen. 

 

3. Höga, men realistiska mål 
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En viktig faktor för framgång är att sätta både långsiktiga och kortsiktiga mål som är realist-

iska, mätbara och tidsbestämda. Det är även bra att ha en detaljerad plan för hur målen 

uppnå. Framgångsrika atleter är engagerade i sina mål och arbetar hård mot dessa. 

 

4. People Skills 

För att nå framgång inom idrott behöver man se till hela systemet, dvs. familj, vänner, lag-

kamrater, ledare och andra som spelar roll för ens prestation. En framgångsrik idrottare kan 

kommunicera sina känslor och tankar till dessa för att få hjälp med den egna prestationen. 

Det är även viktigt att kunna hantera konflikter, konkurrenter och andra negativa störnings-

moment. 

 

På den andra nivån finns de färdigheter som används innan en prestation för att lägga grunden för 

att prestera så bra som möjligt, exempelvis innan en tävling eller innan en straffspark i fotboll. 

 

5. Positivt tal till sig själv, peppning. 

Att klara av att peppa sig själv för att behålla självförtroendet är under tuffa tider är viktigt 

för framgång och kan användas för att reglera tankar, känslor och beteende under en tävling 

eller träning. 

 

6. Positiva mentala bilder. 

Genom att föreställa sig att man presterar bra i en tävling ökar chanserna att faktiskt göra 

detta. Bilderna ska vara tydliga och realistiska och kunna användas för att förbereda sig för 

prestation eller återhämta sig från misslyckanden. 

 

Den tredje nivån innehåller de färdigheter som används under den faktiska prestationen. 

 

7. Hantera stress på ett effektivt sätt. 

Stress och oro är en del av idrott och ett visst mått av stress kan förbättra prestationen. Det 

är dock viktigt att kunna hantera denna stress och minska eller öka den utan att tappa inten-

sitet och koncentration på uppgiften. 

 

8. Hantera känslor på ett effektivt sätt. 

Starka känslor är en del av idrotten och skillnaden mellan framgång och misslyckande kan 

ligga i att kunna använda känslor för att förbättra prestationen, snarare än att störa denna. 
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9. Upprätthålla koncentration under hela prestationen. 

Det är viktigt att veta när man behöver kunna koncentrera sig under en prestation och när 

man kan slappna av, klara av att leva i nuet och kunna återta fokus när man tappat denna 

under tävling. 

 

Birrer & Morgan (2010) definierar kompetens som en färdighet att utföra en viss uppgift och en 

teknik som den procedur som används för att utveckla kompetens. Författarna undersökte vinstmar-

ginaler från OS i Peking 2008 och såg att skillnaden mellan första och fjärde placering i roddtäv-

lingarna var 1.34% på herrsidan och 1.03% på damsidan. Dessa små marginaler skapar en högre 

press att prestera hos idrottarna och som en följd av detta har användningen av psykologisk träning, 

alltså träning för de sekundära kompetenserna ökat. En idrottare som tränat upp sin mentala för-

måga och utvecklat de sekundära kompetenserna får fördelar gentemot andra i form av ökat själv-

förtroende och bättre fokus under prestation. Enligt Birrer & Morgan (2010) är de fyra viktigaste 

kompetenserna för elitidrottare förmågan att använda sig av mentala bilder, sätta mål, kunna peppa 

eller lugna sig själv samt psykisk avslappning. Dessa tekniker i kombination med varandra leder till 

att atleten kan utveckla en psykologisk strategi som kan användas under prestation. Det finns en 

stor mängd forskning, bland annat den som tagits upp ovan, som visar att psykologiska färdigheter 

är nödvändiga för att nå optimal atletisk prestation och utveckling av olika sekundära kompetenser 

har visat sig vara otroligt viktigt i den idrottsliga karriären. 

 

Enligt Birrer och Morgan, (2010), når många idrottare aldrig dit de vill eftersom de inte klarar av att 

lösa de psykologiska hinder som står i vägen för framgång. Författarna skriver om ”self-efficacy”, 

självupplevd effektivitet, vilket är en persons uppskattning om sin förmåga att utföra en uppgift. 

Den självupplevda effektiviteten har visat sig ha ett starkt samband med att lyckas prestera på en 

hög nivå och avsaknaden av denna förmåga har visat sig ha ett samband med misslyckande och 

ohälsosamt beteende så som missbruk av droger eller liknande. Självupplevd effektivitet är nära re-

laterat med självkänsla och självförtroende. Grunden för prestation ligger i idrottaren ska veta om 

sina egna styrkor och svagheter, sin längtan och motivation samt sina egna brister. Denna medve-

tenhet leder till ökad överensstämmelse mellan mål och personliga intressen och värden. Om dessa 

faktorer stämmer överens uppstår en känsla av ägarskap mellan atleten och målen, vilket medför att 

rädslan för att misslyckas minskar.  Birrer & Morgan (2010) kallar detta för self-concordance, och 

menar att människor som har hög sådan överensstämmelse oftare uppnår sina mål vilket i sin tur le-

der till högre självförtroende och att den egna psykologiska strategin förbättras och chansen att 

uppnå nya mål i framtiden. Atleter behöver därför arbeta med sin självbild och sin självmedvetenhet 

för att på så sätt hitta olikheter och missmatchningar mellan mål och värden.  
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3.3 Överföring av kompetenser och färdigheter från idrott till företagsvärlden 
 

Den tidigare teorigenomgången har visat att det finns stora likheter mellan idrotts- och företagsvärl-

den. Det är vanligt att man drar paralleller mellan dessa två världar och använder specifika färdig-

heter från idrottens värld för att förbättra effektivitet, HR eller lönsamhet (Liu, et. al., 1998). Det 

finns en stor mängd litteratur angående överföring av färdigheter från sport till företag, inte minst 

av de s.k. sekundära kompetenserna som tagits upp ovan. Adcroft (2009) menar att idrottens bety-

delse ökat under de senaste åren, då dess internationella betydelse ökat med globaliseringen. Idrott 

har betydelse på det sociala, ekonomiska och politiska planet och omsätter stora mängder pengar 

varje år. Sport har blivit allt mer likt företagande och Adcroft argumenterar därför för att idrott bör 

behandlas som business och tvärtom, att företagsvärlden, kan lära från idrotten. Sport används re-

gelbundet som en metafor för företagsvärlden och det finns många exempel på att dessa två områ-

den lär från varandra. Både idrott och business handlar om hur organisationer eller individer hante-

rar konkurrens. Adcroft tar även upp att företag ofta värvar idrottare att arbeta för dem eftersom de 

har en rad kvaliteter som är eftertraktade, så som tävlingsinstinkt, förmåga att fokusera, m.m. 

 

Anställda arbetar i en osäker miljö där det är svårt att förutsäga hur varje given situation kommer se 

ut och utveckla sig (Pichot, et. al., 2009). Detta innebär enligt författarna att de anställda behöver 

kunna ta snabba beslut som gynnar organisationen utan att påverkas av sina känslor. Att med hjälp 

av tekniker från idrottens värld förbättra de anställdas ansvarskänsla, få dem att ta fler risker och 

initiativ och arbeta mot utveckling har visat sig ge goda resultat. Författarna menar vidare att före-

tag kan influeras av idrotten på många olika plan, allt från utveckling av ledare till förbättring av 

processer inom företaget. Det har visat sig vara extra effektivt i arbetet med att motivera och träna 

anställda till att arbeta för organisationens mål på ett bättre och mer effektivt sätt. Pichot, et. al. 

(2009) drar paralleller mellan strukturen på ett idrottslag eller organisation och ett företag. Det är 

vanligt att före detta idrottare och ledare arbetar med och mot företag för att utveckla dessa genom 

färdigheter de lärt sig i sin karriär. Sauer, et. al. (2013) visar på sambandet mellan idrott och fram-

gång inom företagsvärlden, det är vanligt att organisationer rekryterar idrottare eftersom de har 

bättre förutsättningar att leda organisationen mot stora framgångar. Anställningsprocessen i dagens 

organisationer är i högre grad baserad på personliga faktorer än tidigare och idrottare passar, just 

pga. sina sekundära kompetenser ofta bra in i beskrivningen av framgångsrika, effektiva anställda 

många organisationer söker efter. Att ha en idrottskarriär, eller andra aktiviteter utanför skolan har 

visat sig vara en viktig faktor, ibland även en avgörande faktor för framtida framgång inom arbets-

livet. Sauer, et. al. (2013) genomförde en undersökning på college-studenter i USA, där en del hade 

en parallell idrottskarriär och andra inte hade det och såg att de som idrottade hade en högre emot-
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ionell intelligens, gav en bättre respons när de arbetade under en mentor och var bättre mentorer. 

Man såg även att dessa individer hade högre lön än de som inte idrottare under de första tio åren av 

sina karriärer. Den största skillnaden i emotionell intelligens fanns mellan manliga idrottare och de 

som inte idrottade och den största skillnaden i lön var mellan kvinnliga idrottare och icke-idrottare 

(Sauer, et. al., 2013). 

 

Jones (2002) har arbetat med både idrottare och företag under en lång tid och gör en sammanfatt-

ning av sina erfarenheter av arbete inom båda områden. Han konstaterar att det finns många likheter 

och att man inom båda områdena arbetar med samma typ av problem, främst inom fem områden, 

som tas upp här nedan. Det första gemensamma området är att båda grupper kämpar och arbetar 

med problem rörande organisationen. Jones (2002) menar att denna kategori ligger bakom större 

och fler problem är prestations-relaterade faktorer. De organisations-relaterade problem som kan 

uppstå är exempelvis för få resurser, dålig kommunikation och felaktig arbetsfördelning. Dessa 

problem tar fokus från uppgiften eller arbetet som ska utföras och motverkar prestation på högsta 

nivå eftersom de leder till att individerna upplever att de saknar kontroll över situationen och att 

lösningen på problemet står bortom deras förmåga. Det andra problemområdet är stress, vilket blir 

speciellt för idrottare eftersom deras prestation ofta sker framför en publik. Lösningen på detta pro-

blem ligger enligt Jones (2002) på att minska stress hos ledare och utveckla modeller hos individen 

och organisationen för att hantera och arbeta med stress. Personer på toppositioner i sin idrott eller i 

arbetslivet är ofta sårbara och upplever känslor av isolation och ensamhet och har svårt att veta ex-

akt vilka som är vänner och fiender inom organisationen. På grund av detta är det viktigt för hög-

presterande personer att ha någon utomstående att ta upp problem och svårigheter med. Det tredje 

problemområdet är enligt Jones (2002) betydelsen av att ha ett bra team, oklarheter vad gäller roll-

fördelning, kommunikation, mål, samarbetsförmåga, olika insatser och ambitionsnivåer motverkar 

alla prestation och behöver hanteras för att kunna prestera på topp. Det fjärde problemområdet 

handlar om ledarskap, ett oklart ledarskap försvårar för individer att prestera. Ledaren har en utsatt 

position och behöver vara tydlig med målsättning och väg mot framgång, en ledare som misslyckas 

med detta kommer påverka individerna negativt. Det sista problemområdet är enskilda möten med 

någon utomstående, vilket är en teknik för prestation som utvecklats under de senaste 20 åren. Att 

tala med någon utomstående om problem och svårigheter ökar självförtroendet och minskar känslor 

av utanförskap och ensamhet hos en högpresterande person och avsaknaden av stöd eller coaching 

motverkar topprestation.  

 

Gordon (2007) tar upp rad områden där företagsvärlden kan lära från idrotten. Enligt författaren 

finns det många likheter mellan dessa två områden och vad som kan överföras mellan dessa två be-



	   45	  

ror på hur de olika organisationerna är uppbyggda. Direkt transfer torde vara svårt, eftersom alla or-

ganisationer ser olika ut, men det finns oavsett detta en rad kompetenser som är viktiga inom alla 

organisationer och som inte är i behov av någon förändring, de kan översättas från sport till företag 

direkt. Den första sådana är mental tuffhet, som är en av de allra viktigaste faktorerna för framgång 

inom båda områdena. Mental tuffhet är ett samlingsord för flera olika kompetenser, så som självför-

troende, koncentration, motivation m.fl. Gordon (2007) tar upp fyra delar av mental tuffhet som inte 

bara är lika för idrott och business utan även för de olika kompetenser som brukar samlas under 

mental tuffhet. Dessa är att kunna vända svåra situationer och komma tillbaka efter misslyckande, 

förmåga att prestera under press, vara tuff under lång tid, och förmåga att ta en risk för att maxi-

mera prestation, dvs. inte backa eller fega ur i en situation där prestation är beroende av att ta en 

risk. Den andra kompetensen är att kunna hantera stress på arbetet/inom idrotten och inte bli ut-

bränd av denna stress. Om en individ blir utbränd sjunker motivation, man får sämre hälsa och pre-

sterar därför sämre. Personer som vill lyckas inom sitt område behöver veta var gränsen för ut-

brändhet går och inte gå över denna gräns eftersom det tar tid att komma tillbaka från en sådan situ-

ation. Vidare behöver högpresterande personer ha en balans mellan idrotten och övriga livet, samt 

få rätt motivation och ledarskap för att klara av uppgiften (Gordon, 2007). 

 

3.4 Sammanfattning av den teoretiska ståndpunkten 
 

Genomgången av tidigare forskning visade att det finns ett samband mellan kompetens, dvs. rätt typ 

av färdigheter för att klara av arbetet och framgång inom en organisation. Det finns vidare vissa 

grundläggande kompetenser som är viktiga att arbeta med och utveckla för att nå framgång på arbe-

tet, dessa kallas för sekundära kompetenser (Jena & Sahoo, 2014). Inom managementlitteraturen ett 

vanligt tema hur företagsledare kan använda tekniker som från början tagits fram för idrotten för att 

coacha sina anställda för att höja nivån och få dem att prestera bättre. Det finns dock mindre littera-

tur angående hur någon som redan presterar bra ska göra för att nå toppen (Jones & Spooner, 2006). 

Enligt författarna finns det flera skillnader mellan högpresterande personer och de som inte preste-

rar lika bra, Jones & Spooner (2006) kallar denna skillnad för expansionskraft, högpresterande per-

soner motiveras av situationer där de får visa sin kunskap och gillar att prestera, tävla eftersom det 

leder till igenkänning och respekt. Det finns också flera svårigheter och nackdelar, som tagits upp 

tidigare i kapitel. Adcroft & Teckman (2008) har en annan definition av högpresterande personer, 

där de skiljer mellan tävlande och presterande personer och menar att det krävs en mix av dessa två 

förmågor för att prestera på topp.  
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De sekundära kompetenserna är grunden till att prestera på en jämn och hög nivå under press i ett 

omväxlande klimat (Loehr & Schwartz, 2001). Det finns inget entydigt svar på exakt vilka kompe-

tenser eller färdigheter som är viktiga, enligt flera forskare kan svaret ligga i att jämföra idrott med 

företagsvärlden, då det inom både områden krävs hårt arbete för att nå toppen, ingen föds som en 

mästare inom sitt område (Jones, 2008). Grunden för framgång inom både områden ligger i mental 

tuffhet, vem som bli en mästare eller ej beror på beteende och attityd. Framgång är inte beroende av 

typ, storlek på organisation eller bransch, högpresterande individer jobbar inte heller nödvändigtvis 

hårdare än de som inte är lika framgångsrika.  

 

High performers definieras som personer som presterar bra i etablerade mätningar, exempelvis säl-

jer eller producerar mest (Coulson-Tomas, 2007). Begreppet företagsatleter syftar på en person som 

satsar på att utveckla de sekundära kompetenserna och arbetar med dessa dagligen, liksom idrotts-

män (Loehr & Schwartz, 2001). Enligt författarna är en rad kompetenser som tagits upp ovan i den 

teoretiska ståndpunkten viktiga för företagsatleter och påverkar om dessa når IPS, ideal perfor-

mance state, det idealiska läget för prestation. Kelly, et al. (2007) bygger vidare på detta resone-

mang och kompletterar listan med fler viktiga förmågor. Hallett & Hoffman (2014) talar om toppre-

station, PP, som prestation på en nivå där alla ens mänskliga krafter används, något som är svårt att 

klara av under press. För att uppnå PP krävs att tre komponenter stämmer överens. Om detta är fal-

let sammanfaller psykisk och fysisk prestation och individen kan prestera på topp.  På liknande sätt 

har bland andra Jackson, et. al. (2001) definierat faktorer som är viktiga för framgång hos idrotts-

män. En grundläggande förmåga hos dessa är att de hamnar i ett flow, dvs. det optimala läget för 

prestation. Jackson, et. al. (2001) definierar ett antal förmågor som är viktiga för att uppnå flow, lik-

som Lesyk (1998) som definierar nio mentala färdigheter som en idrottsman bör ha för att nå fram-

gång.  

 

Som vi sett tidigare i detta kapitel finns det stora likheter mellan idrotts- och företagsvärlden och 

det går att överföra tankar och idéer mellan dessa olika världar. Det är vanligt att företagsledare an-

vänder sig av strategier från idrotten för att motivera, förbättra effektivitet, lönsamhet m.m. Vidare 

har tekniker från idrottens värld använts av anställda för att förbättras och arbeta med sina egna 

förmågor för att på så sätt kunna prestera bättre. På samma sätt använder idrottare och idrottslag 

tekniker och idéer från företagsvärlden. Det har även visat sig att ha varit aktiv på en hög nivå inom 

någon idrott är en viktig faktor för framtida framgång inom arbetslivet (Sauer, et. al. 2013).  

 

Efter den teoretiska genomgången har en bild över vad som krävs för prestation skapats. Denna 

kommer att redovisas nedan för att underlätta översikten över den tidigare forskningen. 
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Författare Grundläggande för framgång 

Jones & Spooner (2006) Expansionskraft 
En vilja att pressa sig och andra för att nå målet, 
drivkraft att bli skicklig, fokus på arbetet och 
inte på känslor inför detta, tro på sig själv, arbe-
tar mot belöningen och klarar av att hantera kri-
tik och misslyckande. 

Adcroft & Teckman (2008) Presterande/tävlande 
Presterande: tävla mot sig själv, vilja att bli 
bättre än förra gången. Tävlande: tävlar mot 
andra, vilja att vinna. Resultat beror på hur man 
tävlar, de personer som både har hög prestations-
instinkt och tävlingsinstinkt vinner. 

Jones (2008) Mental tuffhet 
Klara av att prestera under press, tänka på lång 
sikt men använda sig av kortsiktiga mål för mo-
tivation. 

Coulson-Thomas (2007) Winning ways 
Skillnader i beteende, inställning och atti-
tyd avgörande för framgång, högpreste-
rande arbetar nödvändigtvis inte mer eller 
hårdare än andra. 

Hoffman (1999) Rätt individuell kompetens 
Underliggande attribut avgör framgång. 

Garg & Rastorgi (2006) Tre psykologiska faktorer 
Meningsfullhet, ansvar och vetskap om 
resultat leder till motivation och tillfreds-
ställelse. 

Hallett & Hoffman (2014) Topprestation (Peak Performance) 
Mentalt läge där det fysiska och mentala 
fungerar optimalt. Tre komponenter; 
kognitiv, emotionell och fysisk förmåga 
för PP. 

Loehr & Schwartz (2001) Företagsatlet 
Fyra olika typer av kompetenser: fysisk, 
emotionell, mental och spirituell kapa-
citet. 

Kelly, et. al. (2007) Företagsatlet 
Flexibilitet, kunna göra flera saker samti-
digt, livslångt lärande och entreprenör-
skap grunden för framgång. 

Whyte (2015) Brain of success 
Tro, engagemang och motivation. 

Jackson, et. al. (2001) Ideal Performance State (IPS) 
Känna flow, gå helt upp i den aktivitet 
som ska genomföras. 

Lesyk (1998) Tre olika nivåer av färdigheter 
Idrottandet viktigt, förmåga att få ut hela 
sin förmåga givet egna begränsningar. 

Birrer & Morgan (2010) Användning av psykologisk träning 
Fyra kompetenser: mentala bilder, sätta 
upp mål, peppa/lugna sig själv och psy-
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kisk avslappning. 
Jones (2002) Fem problemområden för både idrott och företag 

Organisatoriska problem, stress, bra 
team, ledarskap, avsaknad av någon ut-
omstående att bolla med. 

Gordon (2007) Mental tuffhet 
Fyra delar: Vända svåra situationer, pre-
stera under press, tuff under lång tid, risk-
tagande i svåra situationer 

 
Figur	  7:	  Sammanfattning	  av	  grunden	  för	  prestation 

 

Utifrån tabellen ovan kan vi se vilka övergripande faktorer som är viktiga för prestation enligt för-

fattarna. Tabellen visar både den företagsekonomiska och den idrottspsykologiska forskning som 

legat till grund för den teoretiska ståndpunkten i studien. Genom teorigenomgången har det varit 

möjligt att identifiera en rad kompetenser och förmågor som enligt de olika författarna är viktiga för 

att prestera på topp. Liksom i föregående tabell redovisas dessa i ordning enligt författare.  

 

Författare Kompetenser och förmågor för framgång 

Jones & Spooner (2006) • Expansionskraft 
• Fokus på sig själv och den egna prestationen. 
• Måldriven. 
• Totalt engagemang och vilja att bli nå toppen. 
• Krävande, har höga förväntningar på sig själv 

och andra. 
• Ständig strävan mot att bli bättre och hitta nya 

sätt att förbättra sin prestation. 
• Anstränger sig hårt för att få extra information 

relevant för prestation. 
• Självförtroende. 

Jones (2008) • Långsiktiga mål för fokus 
• Kortsiktiga mål för motivation 
• Verktygslåda för prestation 

Hallett & Hoffman (2014) • Kontrollera stress 
• Mentala bilder 
• Målsättning 
• Fokus & koncentration 
• Rutiner och ritualer 
• Kontroll över negativa tankar 
• Kontrollera och hantera stressnivåer 

Loehr & Schwartz (2001) • Motivation 
• Beslutsamhet 
• Positivt tänkande 
• Mentala bilder/visualisering 
• Uthållighet 
• Fokus 
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• Rätt klimat för IPS 
• Emotionell återhämtning 

Kelly, et. al. (2007) • Professionalism 
• Entreprenörsanda 
• God återhämtningsförmåga 
• Effektivitet 
• Styrka, sportighet 

Whyte (2015) • Tro 
• Engagemang 
• Beslutsamhet 
• Förståelse för svackor och förmåga att ta sig ige-

nom dessa 
• Motivation 

Jackson, et. al. (2001) • Flow 
• Sätta upp mål 
• Emotionell kontroll 
• Användning av psykologiska verktyg, så som 

peppning eller liknande. 
• Avslappning 
• Självupplevd prestation, dvs. om idrottaren kla-

rade av att prestera så som denne tänkt sig. 
• Negativt tänkande (omvänd relation). 

Lesyk (1998) • Positiv attityd 
• Motivation 
• Höga men realistiska mål 
• People skills 
• Positivt tal till sig själv, peppning 
• Positiva mentala bilder 
• Hantera stress 
• Hantera oro 
• Upprätthålla koncentration under prestation 

Birrer & Morgan (2010) • Mentala bilder 
• Målsättning 
• Peppa/lugna sig själv 
• Psykisk avslappning 
• Self-efficacy 

 
Figur	  8:	  Sammanfattning	  av	  framgångsfaktorer. 

 

Många av faktorerna i tabellen är liknande, eller identiska med varandra. Inför den empiriska 

undersökningen finns det därför ett behov av att sammanställa en tabell som visar samtliga för-

mågor som påverkar prestation eftersom dessa enligt vad som redovisats i metodkapitlet ligger till 

grund för intervjumallen. Vissa förmågor har olika namn men innebär samma sak, i dessa fall har 

endast ett av dessa namn redovisats som förmåga och de andra förmågorna sorterats in under denna. 

Genom detta tillvägagångssätt har målsättningen varit att skapa en tydlig bild över det material som 

legat som grund för nästa steg i studien, den empiriska undersökningen. 
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Framgångsfaktorer • Fokus & koncentration 
• Motivation 

o Målmedvetenhet 
o Hantera tunga perioder 
o uthållighet 

• Engagemang 
o Vilja 

• Strävan mot att bli bättre 
• Självförtroende 

o Self-efficacy 
• Målsättning 
• Hantera stress 

o Rutiner och ritualer 
• Mentala bilder 
• Negativt tänkande 
• Beslutsamhet 
• Positivt tänkande 
• Kunna prestera på begäran 
• Professionalism 
• Mental återhämtning 
• Hantera känslor 
• Självupplevd prestation 
• People skills 
• Peppning 
• Prestera på begäran 
• Hantera misslyckande 
• Flow 
• Verktygslåda för prestation 
 

	  

Figur	  9:	  Sammanfattning	  av	  framgångsfaktorer	  för	  den	  empiriska	  undersökningen 
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4. Empiri 
Empiriinsamlingen från de genomförda intervjuerna kommer att presenteras i detta kapitel. Resultat 

från undersökningen presenteras i en rad olika kategorier som utformats i den teoretiska delen av 

arbetet och som sammanställts i figur 10 ovan. Detta för att skapa en överblick och förståelse för 

vilka faktorer som visat sig vara viktiga för elitidrottarna. Under intervjuerna har respondenterna 

frågats ut om ett stort antal olika sekundära kompetenser och betydelse av dessa i idrottsutövandet.  

 

En faktor som varit viktig i arbetet med sammanställningen av intervjuerna har varit respondenter-

nas krav på total anonymitet, vilket påverkar framställningen nedan på så sätt att denna del av arbe-

tet har skrivits med respondenternas önskan i beaktan. I tabellen nedan visas respondenterna, dock 

har ålder, vilken sträcka de tävlar på och främsta meriter lämnats utanför på grund av ovan anförda 

krav. Samtliga intervjuer är utförda på plats under ett träningsläger genom personlig kommunikat-

ion, dvs. inte genom telefonsamtal eller liknande. 

 

I kapitlet nedan kommer en redovisning av respondenternas svar att ges med utgångspunkt från den 

teoretiska ståndpunkten. 

 

Respondent Beteckning Karaktär Typ av intervju Datum 

1 Atlet 1 Kvinna Personlig kom-

munikation 

2/4-2015 

2 Atlet 2 Kvinna Personlig kom-

munikation 

2/4-2015 

3 Atlet 3 Man Personlig kom-

munikation 

2/4-2015 

4 Atlet 4 Kvinna Personlig kom-

munikation 

5/4-2015 

5 Atlet 5 Man Personlig kom-

munikation 

7/4-2015 

6 Atlet 6 Kvinna Personlig kom-

munikation 

7/4-2015 

7 Atlet 7 Man Personlig kom-

munikation 

7/4-2015 

8 Atlet 8 Kvinna Personlig kom- 8/4-2015 
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munikation 

9 Stödperson 1 Man Personlig kom-

munikation 

8/4-2015 

10 Stödperson 2 Man Personlig kom-

munikation 

8/4-2015 

 
Figur	  10:	  Förteckning	  över	  deltagare	  i	  den	  empiriska	  studien. 

 

4.1 Resultat från den empiriska undersökningen 
 

Genom den empiriska undersökningen har det framkommit en tydligare bild över vilka faktorer som 

är viktiga för elitidrottarna och deras prestation. Framtagningen av dessa faktorer har baserats på 

fler olika forskningsundersökningar, både från idrotts- och företagsvärlden som tagits upp i den teo-

retiska ståndpunkten. Under intervjuerna framkom det att vissa faktorer var viktigare för idrottarna 

än andra och att vissa faktorer som tagits upp i den tidigare forskningen spelade mindre roll eller 

inte hade någon betydelse alls för prestationen. Samtliga idrottare betonade betydelsen av mentala 

faktorer för den egna prestationen och menade att dessa kan vara skillnaden mellan framgång och 

misslyckande, vilket även framkom i den tidigare forskningen (se bl.a. Whyte, 2015, Loehr & Sch-

wartz, 2015, Kelly, et. al., 2007). I en fallstudie är forskarens roll att försöka avbilda verkligheten 

efter respondenternas synsätt och samtliga frågor i intervjumallen är inriktade på att försöka göra 

detta (Yin, 2006). För att ge en ökad förståelse för vad idrottaren ansåg om sig själv tillfrågades 

samtliga respondenter om sin position i laget, även detta i inledningen av intervjun för att få ett mer 

trovärdigt svar. Syftet med denna fråga var att utröna vilken disciplin respondenterna tävlade på, 

men samtliga tolkade syftet med frågan som att den skulle utröna vilken roll de själva tagit i laget, 

vilket kommer utvecklas i analysdelen. 

 

En noggrann genomgång av respondenternas svar kommer att redovisas under de olika delrubriker-

na nedan, vilka enligt vad som tagits upp ovan, baseras på den teoretiska ståndpunkten. Den första 

rubriken motsvarar figur 8 i sammanfattningen av teorin, den vidare sammanställningen baseras på 

figur 9 och de framgångsfaktorer som tagit upp där och som också låg till grund för intervjuerna i 

den empiriska undersökningen. De svar som framkom i den empiriska undersökningen kommer se-

dan analysera tillsammans med tidigare forskning i analys-delen av denna studie. 
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4.2 Grundläggande faktorer för framgång 
 

I inledningen av intervjun fick respondenterna frågan om vad som gjorde just dem till en av värl-

dens mest framgångsrika inom sin idrott. Svaren varierade mellan de olika respondenterna. En ge-

mensam punkt för svaren var dock att samtliga hade en inre drivkraft och inte kände press att pre-

stera. Atlet 1 menade att framgången byggde på att denne alltid fått jobba för framsteg och genom 

detta lärt sig lita på sig själv och sin kunskap. När man får göra en stor del av arbetet själv lär man 

sig lita på sina egna förmågor och inte fundera på vad andra gör, eller om någon annan har en större 

talang. Atleten hade en tydlig bild av sig själv som en ”strävsam ensamräv”, som kämpade på och 

stod stadigt i tron på sig själv och sitt idrottande oavsett yttre faktorer. Detta i kombination med att 

ha bra folk runt omkring gav en bra grund för att kunna prestera. Atlet 2 svarade att hon älskade att 

tävla och drevs av att få prestera maximalt. Hon var heller aldrig nöjd, analyserade och funderade 

på vad som kunde förbättras. Atlet 3 tog upp gruppen runt omkring som en viktig faktor, liksom 

förmågan att koppla bort allt annat och fokusera på uppgiften utan att bry sig om vad andra tänker 

eller tycker. Att vara beredd att lägga den tid som krävs och älska sin idrott upplevdes av en re-

spondent som de viktigaste faktorerna för dennes framgång.  

 

Atlet 5 rankade sin noggrannhet som den viktigaste faktorn bakom framgången, tillsammans med 

att kunna slappna av och fokusera vid rätt tidpunkt samt att tro på sig själv i svåra stunder och hålla 

sig till planen i alla lägen, även när andra kom med åsikter och idéer. Det är lätt att tappa tron på sig 

själv eller bli stressad av att andra gör på ett visst sätt, eller när det börjar närma sig tävling. Flera 

respondenter återkom till att en viktig framgångsfaktor var att hålla fokus på sig själv och inte tänka 

på allt och alla runt omkring. Även att ta ansvar för den egna satsning och kvaliteten i denna var 

viktiga komponenter för flertalet.  Atlet 4 menade att vilja att träna kombinerat med en förståelse 

för vilken tid som krävdes för att bli riktigt bra var det som gjort henne bra. Att nå världseliten inom 

något kräver mer tid än det tar att köra ett pass, det är mycket runt omkring som ska fungera. Man 

behöver ställa in livet efter idrotten och försöker verka för att man ska bli så bra som möjligt i hela 

livet. Stödperson 1 menade att framgång i grund och botten byggde på hårt arbete och tillit till trä-

ningsprogrammet, sig själv och coachen. Ibland kommer det att vara tufft och jobbigt men det är 

viktigt att bita ihop och arbeta mot målet. Stödperson 2 tog upp betydelsen av en positiv attityd och 

en vilja att ge 100 % för att nå målen. Alla behöver göra ett par hundår för att bli bra, då gäller det 

att ha en bra mental inställning och tro på att det arbete man lägger ned kommer ge resultat i framti-

den. I en intervju svarade den intervjuade atleten följande, vilket visar på betydelsen av glädje och 

egen vilja i satsningen: 
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”För det första så älskar jag min idrott och att tävla. Jag har kämpat hårt under många år för att 

nå den här positionen. Genom att ha fokus på mig själv och min egen satsning har jag nått fram-

gång inom mitt idrottande. För mig är det viktigt att ta ansvar för min egen satsning och för kvali-

teten i denna. Detta ger självförtroende, jag vet att jag kan prestera bra.”. (Atlet 6). 

 

Atlet 8 fortsatte med att ta upp betydelsen av drömmar för sin framgång, denne drömde i princip 

varje dag om hur hen tog OS-guld eller korsade mållinjen som världsmästare, vilket hjälpte till att 

göra målen mer verkliga. Att drömma om framgång kunde ibland kännas barnsligt, enligt atleten, 

men var en viktig drivkraft och faktor bakom dennes framgång, även på världselitnivå.  

 

4.3 Motivation och målsättning 
	  

Samtliga respondenter inledde svaret på frågan om hur de tänkte kring motivation att detta var en 

viktig faktor för framgång för dem. Vad som motiverade dem att prestera på tävling eller träning 

skiljde sig åt mellan atleterna, men flera stycken svarade att de såg framåt, dvs. tänkte att ”om jag 

gör det här nu, kommer det gå bättre på tävlingarna i sommar” (Atlet 3).  Hos samtliga responden-

ter fanns ett starkt samband mellan mål och motivation, genom att tänka på det uppsatta målet 

ökade viljan och förmågan att prestera på träning. Eftersom vi närmar oss ännu ett Olympiskt spel 

låg tankarna hos atleterna på detta OS i väldigt hög grad. Atlet 2 menade att motivationen kom ini-

från och kunde inte riktigt peka på något specifikt som drev henne i träning och tävling, förutom en 

jakt på j känslan av att känna sig lätt och bra samt pekade på vikten av att ha balans i livet för att 

kunna prestera. En motivationsfaktor som återkom var att hitta glädjen i arbetet som skulle utföras 

och kunna njuta av det man gör. Atlet 8 arbetade med att försöka hitta motivation, både i med- och 

motgång. Grunden i dennes motivation kom från en vilja att se hur bra hon kunde bli på sin idrott. 

För att ta sig igenom tyngre pass försökte atlet 6 stänga av hjärnan och bara fokusera på passet, oav-

sett känsla för dagen. Den största motivationsfaktorn för respondenten var tävlingarna, för att kunna 

prestera behövs hård träning. Inom denna kategori var, som jag pekat på ovan, svaren relativt likar-

tade och relaterade till samma teman. En av atleterna pekade på att källan till dennes motivation 

kom inifrån: 

 

”Jag har insett att jag faktiskt kan uppfylla min dröm om att tävla om medaljer på OS, vilket gör att 

det blir både roligt och lätt att pressa mig på träning. Att vara med i svenska landslaget är ett steg 

på väg mot mina mål och när de går tyngre på träning ger detta och de träningsläger vi åker på 

med laget mig motivation att ändå köra passen.” (Atlet 2.). 
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Motivation var långt ifrån något självklart eller något som bara fanns hos atleterna, atlet 4 sade att 

motivationen kom från målen denne satte upp. Genom att tänka på målen i tunga perioder ökade 

motivationen. Vidare kom motivation från att klara något svårt eller jobbigt på ett bra sätt. Att ha 

fattat ett beslut om att satsa, drivas av glädje och veta vad man vill göra gav en atlet 5 motivation i 

tyngre perioder. Stödperson 1 hade en uppfattning om motivation som skiljde sig från atleterna i 

några avseenden, enligt honom var det omöjligt att vara motiverad hela tiden. 

 

”Om man tränar hårt går det bra och då vill man träna mer för att det ska fortsätta gå bra. När 

man tränar så mycket som vi gör kommer det komma dagar där motivationen känns långt bort och 

då tror jag man får försöka stänga av och bara köra”. (Stödperson 1). 

 

Ingen av de tillfrågade arbetade med belöningar på så sätt att de fick något efter ett väl genomfört 

pass eller lopp, utan det var tillräckligt motiverande att lyckas i sin idrott och nå framgång där. 

Stödperson 2 menade att detta är grundläggande för framgångsrika atleter, att träna hårt och lyckas i 

idrotten ger motivation att fortsätta kämpa.  

 

Vad gäller målsättning skiljde sig detta åt mellan idrottarna. Det var ingen av respondenterna som 

skrev ned specifika tidsbestämda mål, men trots detta arbetade de med mål i sin träningsvardag. Ett 

återkommande sätt att arbeta med målsättning var att atleterna satte upp ett mål för ett specifikt trä-

ningspass inför eller i början av detta och sedan arbetade mot det under hela passet. På detta sätt 

kunde de hålla sig motiverade och prestera bättre. Atlet 5 berättade om vikten av att sätta höga, men 

realistiska mål, både för träning och för tävling. Atlet 2 menade att det var viktigt att själv tro på 

målet och sätta upp mindre mål på vägen mot ett stort, få kämpa om något som dyker upp snart. 

Även utveckling kunde vara ett mål, liksom att få respekt och beundran från andra, enligt atlet 3. 

Flera av de tillfrågade svarade att de inte hade mål inför varje specifikt pass, utan att målen kunde 

utvecklas under träningen beroende på dagsform. Respondent 7 berättade om att denne brukade 

säga sina mål till andra för att få dem att kännas mer tydliga och realistiska. Det var lättare för ho-

nom att arbeta mot målen och få motivation från dem om dessa uttalats högt inför andra. Stödperso-

nerna menade att mål var superviktiga och att de som resurspersoner ibland stött på atleter som haft 

”fel” målsättning för sin idrottsliga nivå och att det ibland kunde vara svårt eller jobbigt att få någon 

att ändra sig. Samtidigt menade stödperson 2 att felaktiga mål, dvs. om man satt som mål att vinna 

när man har kapacitet för topp tio kan få en atlet att känna att denne aldrig lyckats även om man 

egentligen gjort en bra prestation. 
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Respondenterna tränar hårt, mellan 4-6 timmar varje dag, vilket medförde att alla intervjupersoner 

upplevde dagar då motivation och mål kändes långt bort. Flertalet återkom till att de ibland bara 

försökte stänga av, inte tänka på varken mål eller försökte hitta motivation utan enbart försöka pre-

stera så bra som möjligt på den uppgift som låg framför dem. Atlet 5 menade att detta var dennes 

mästarkvalitet, att släppa allt och gå in i ett läge där det enda som existerade var att utföra uppgiften 

så bra som möjligt med de givna förutsättningarna. Att det var viktigt att sätta upp mål framgick i 

intervjuerna, atlet 8 berättade att hon arbetade mer med att sätta mål och arbeta mot dessa ju mer er-

farenhet hon fick. 

 

”Jag har börjat dra ner mina målsättningar, till mer kortsiktiga och realistiska sådana. När jag var 

yngre sade jag bara att jag ville ta OS-guld men även om det målet finns kvar fokuserar jag på det 

närmaste målet hela tiden och detta driver mig framåt. Målen ger motivation och gör det lättare att 

träna.” (Atlet 8). 

 

4.4 Mentala bilder 
	  

Ett återkommande tema bland intervjusvaren var att respondenterna arbetade med mentala bilder, 

särskilt under tyngre perioder i träningen. Att använda sig av mentala bilder under tävling var även 

det vanligt, även om metoden skiljde sig åt mellan olika respondenter. Atlet 1, 2, 5, 7 och 8 visuali-

serade loppen innan start och kunde se sig själva gå över mållinjen som vinnare. Ibland hände det 

att atlet 1 ”fastnade” på ett ställe i bilden, inte kunde se sig själv vinna och behövde jobba en del för 

att klara av att se sig själv gå över mållinjen på grund av nervositet eller osäkerhet. Atlet 6 visuali-

serade lopp men framför allt känsla, hur det kändes när kroppen jobbade på maximal nivå men sam-

tidigt kändes lätt. Liksom med målen behövde bilderna vara realistiska, enligt atlet 2. Stödperson 1 

ansåg att det var en viktig kapacitet hos atleterna, att kunna se sig själv utföra en uppgift var första 

steget i att klara av denna. Stödperson 2 var inne på samma tema, det underlättar också att ha en 

förståelse för hur det ser ut och hur det känns när det går riktigt fort för att kunna träna in rätt teknik 

och liknande i träningen. Atlet 1 arbetade, liksom de andra atleterna med mentala bilder både under 

träning och tävling. 

 

”Jag ligger ofta och tänker på hur det ser ut på tävlingsplatsen där vi ska köra, jag ser mig själv gå 

ned till bryggan och ser framför mig hur jag paddlar lopp och uppvärmning. Jag tror att det är jät-

teviktigt för att kunna prestera, i varje fall är det så för mig. När jag sitter hemma och tränar själv 

så tänker jag på träningsläger eller tävlingar, jag kan se den flod vi tränar på under träningsläger 
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eller tävlingsbanan där VM avgörs framför mig och då blir det enklare att se meningen med trä-

ningen.” (Atlet 1). 

 

Atlet 3, 4 och 6 menade att de tänkte mer på känsla än på tydliga bilder. Atlet 6 trodde det berodde 

på att det kunde kännas skrämmande att se sig själv gå över mållinjen som vinnare i ett VM eller 

liknande. Det var dock viktigt för alla atleter att ha en plan för loppen och tänka igenom planen in-

nan start för att kunna prestera bra, detta är en typ av mentala bilder även om de, som redovisats 

ovan ibland är baserade mer på känsla än visuella bilder.   

 

4.5 Attityd till tävling och träning 
	  

Samtliga respondenter menade att attityden till både träning och tävling hade en stor betydelse för 

deras framgång och det var svårt för dem att prestera utan att ha en positiv inställning till det arbete 

de ska utföra varje dag. Atlet 1 berättade om att så fort denne släppte bryggan och paddlade upp 

mot start släppte även nervositeten och ersattes av en förväntan över att äntligen få tävla. Återkom-

mande i intervjuerna var att respondenterna ibland kände nervositet och ångest inför tävling och 

träningspass, men att den positiva känslan och glädjen i idrotten övervägde dessa känslor och gjorde 

träning och tävling till en positiv upplevelse. Ångest och nervositet uppstod eftersom de visste att 

det skulle bli riktigt jobbigt och göra ont i kroppen att prestera, men att vara väl förberedd och ha 

genomfört bra träningspass kunde lindra dessa känslor. Atlet 2 svarade att grunden för dennes pre-

station var att älska att tävla, både på träning och på tävling och att denna drivkraft var viktig för att 

inte ge upp för tidigt när det blev jobbigt. Atlet 7 sade att det inte går att tycka om tävling men sam-

tidigt tycka all träning är tråkigt. En negativ attityd kunde uppstå när atleten inte visste syftet med 

utförande av vissa uppgifter eller pass, men ibland behöver man bara bita ihop och köra fast attityd 

och motivation saknas. Atlet 3 tog upp positiv attityd i gruppen som viktigare än den enskilda per-

sonens attityd.  

 

”Det är viktigt att ha en bra attityd i gruppen som tränar tillsammans, man kan inte lägga fokus på 

en massa skit. Därför är det viktigt att arbeta med att vara glad och positiv. Jag kan ha eller få ne-

gativ attityd på ett träningspass, men jag har en övervägande positiv attityd till min träning och till 

tävling. När jag känner mig negativ försöker jag tänka på det jag tycker är roligt med paddlingen 

och hur mitt beteende påverkar mig själv och andra”. (Atlet 3). 

 

Atlet 4 menade att attityd var den viktigaste faktorn för att gå från att bli rätt så bra till att bli en av 

de främsta i världen. För att lyckas med detta kan man inte göra minsta möjliga utan behöver leva i 
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enlighet med sin målsättning fullt ut. Atlet 5 övade på att vända allt negativt till positivt i vardagen 

för att lättare kunna göra detta i träning och tävling. Det spelade ingen roll om det egentligen var 

positivt eller ej, utan han försökte alltid vända allt som hände till sin fördel.  

 

”Eftersom det ofta kommer negativ attityd från andra på träning och tävling, exempelvis om någon 

är nervös, försöker jag öva på att vända negativa tankar i vardagen. När jag ska köra VM-final kan 

jag inte prestera sämre på grund av att någon i laget har en dålig dag, eller för att vädret inte är så 

som jag skulle vilja att det var. Allt negativt går att vända till positivt, och ju mer jag övar, desto 

mindre blir risken att min prestation störs av något eller någon annan” (Atlet 5). 

 

En negativ attityd var den största anledningen till att atleterna tappade fokus eller underpresterade 

på träning eller tävling. Atlet 8 fick en negativ attityd när denne kände sig nervös eller inte riktigt 

kunde hantera situationen och upplevde att attityden kom som en typ av skydd eller flykt från dessa 

jobbiga känslor. Dock inte som ett välfungerande sådant eftersom prestationen påverkades negativt. 

 

”För mig är attityd det viktigaste, jag tror att man behöver ha en positiv attityd mot tävlingarna. 

Jag tänkte ofta negativt och tvivlade på mig själv förut och då gick det inte så bra. Sedan jag bör-

jade tänka positivt och lägga fokus på att alltid försöka prestera bättre fungerar tävlingssituationen 

bättre och jag presterar närmare mitt max vilket egentligen är hela hemligheten bakom min fram-

gång” (Atlet 6). 

 

Negativt tänkande var enligt samtliga intervjupersoner den största faktorn som motverkade prestat-

ion. Det var svårt för atlet 1, 2, 3, 4, 7 och 8 att vända ett negativt tankesätt under tävling och att 

vara mentalt tuff var viktigt för att de skulle kunna prestera. Begrepp som användes för att beskriva 

hur atleterna hanterade ett negativt tänk var envishet, aldrig ge upp, tänka på att man klarat det 

förut, att man gjort träningen som krävs, ha en tydlig plan för loppet eller uppgiften, 

 

Det var vanligare med negativa tankar på tävling än på träning och de tillfrågade hade även svårare 

att vända en negativ trend på tävling än på träningen.  Dock menade atlet 5 och 6 att de klarade av 

att prestera trots negativa tankar, något som gjort dem starkare i långa loppet. Stödperson 2 menade 

att man ibland bara behöver ta sig igenom ett pass eller lopp trots negativa tankar, alla dagar kom-

mer inte vara bra men man behöver prestera ändå. Enligt atlet 5 var det knepet för att lyckas pre-

stera att inte överhuvudtaget få negativa tankar, så fort denne kände en tendens till negativitet bör-

jade denne försöka vända trenden. Atlet 3 försökte kontra mot negativa tankar med något annat, 

dvs. tänka att även om en del inte fungerar är en annan del bra.    
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Flera av atleterna hade känt sig osäkra på sin egen förmåga eller haft negativa tankar inför en viktig 

tävling. På frågan om hur loppet gick då detta var fallet svarade samtliga att prestationen påverka-

des negativt. Samtliga var överens om att förmågan att vända en negativ utveckling under träning 

eller tävling var en viktig kvalitet hos elitidrottare. Atlet 2,5,7 och 8 hade strategier för hur de skulle 

lyckas med detta, för alla dessa var en viktig del i detta att prata med andra runt omkring, ha någon 

de litade på som kunde hjälpa till att peppa och stötta i en svår situation. Om känslan kom under 

tävling försökte atlet 1,3 och 5 att trycka bort de negativa tankarna genom att fokusera på teknik 

och lopplan, alternativt peppa sig själva genom att tänka på att de skulle ångra sig om de inte gjorde 

allt de kunde just nu, eller att försöka tänka på syftet med utförandet av uppgiften. Stödperson 1 an-

såg att en positiv attityd var en grundläggande faktor för utveckling, om man inte gillar att träna och 

tävla är det svårt att bli skicklig på det. Dessutom påverkar en negativ attityd andra negativt och nå-

gon som klagar hela tiden kan vara jobbig för andra i gruppen, vilket leder till att man får träna en-

sam eller andra negativa effekter för en själv. 

 

4.6 Beslutsamhet och koncentration 
	  

Samtliga respondenter hade i inledningen av sin elitkarriär beslutat sig för att satsa 100 % på idrot-

ten. Att ta ett sådant beslut gav en ökad känsla av närvaro och gjorde det enklare att genomföra trä-

ning och tävlingar som planerat, enligt atlet 7. Beslutsamhet nämndes av alla respondenter utom at-

let 3 som en av, eller den allra viktigaste, faktorn för framgång. Att veta vad man vill och tro på att 

man klarar av en uppgift sågs av atlet 1,2,5, 8 samt stödperson 1 och 2 som grunden för att lyckas 

prestera. När medaljerna ska delas ut räknas varje dag och varje vecka och därför är det viktigt att 

vara beslutsam hela tiden, enligt atlet 5. För atlet 2 medförde beslutsamheten tillit till sig själv och 

sin träning. I en tävlingssituation hade atleten då lättare att prestera, då hon visste med sig att h0n 

gjort allt så bra som möjligt inför prestationen. När det var dags att prestera hade hon då inget att 

ångra och kunde prestera på topp utan negativa tankar. 

 

”Jag har tagit beslutet att satsa allt jag kan på idrotten. För mig var det viktigt, eftersom det inne-

bär att man missar saker så som fester och liknande som ens kompisar går på och det är svårt att se 

någon mening med att inte kunna vara med på sånt om man inte har beslutat sig för att satsa 100 

%. Det var först när jag tog beslutet som jag började satsa ordentligt på idrotten, då blev jag lugn 

och säker”(Atlet 4).  
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Att klara av att hålla koncentration på rätt saker var en viktig framgångsfaktor för samtliga tillfrå-

gade atleter. Atlet 1 menade att det är en mästarkvalitet att kunna genomföra ett pass med fullstän-

digt fokus på uppgiften, speciellt under snabbare pass där atleten behöver använda alla sina krafter. 

Vidare tog samtliga respondenter upp att det finns olika typer av fokus och att man inte behöver ha 

samma fokus på alla pass, men att det är viktigt att fokusera på rätt saker. Vad som är rätt saker va-

rierar beroende på uppgift men en gemensam faktor för det respondenterna beskrev som rätt fokus 

var att fokusera på sig själv, teknik, känsla och uppgiften som skulle utföras, i motsats till det som 

händer runt omkring. Atlet 6 menade att denne alltid försökte ha fokus, men ibland går det bara inte 

och det får inte ses som ett misslyckande utan som en naturlig del i träningen. Atlet 7 tog upp att det 

ibland är svårare att hålla fokus, speciellt om atleten är inne i en hård träningsperiod och är sliten el-

ler om det händer saker i övriga livet. Att kunna träna med fokus gör det lättare att kunna prestera i 

skarpt läge. Flera av intervjupersonerna hade utvecklat tekniker och tankesätt för att kunna hålla 

koncentration och slappna av i olika situationer. Exempel på sådana tekniker var en viss rörelse på 

paddeln, eller säga vissa saker för att öka eller minska koncentration. 

 

Att olika typer av pass krävde olika typer av koncentration var något som togs upp av flera atleter. 

Enligt atlet 7 av var det viktigaste att gå in i sig själv under träning, dvs. släppa allt annat för ett litet 

tag. För atlet 8 kom koncentration och fokus automatiskt när träningen inleddes och det var en nöd-

vändig faktor för att kunna hålla kvalitet i träningen. Även hon ansåg att olika typer av pass krävde 

olika fokus, det viktigaste var att gå in i sig själv och släppa allt annat under träning och tävling. 

 

Även då en stor del av träningen kräver hög koncentration, tog atlet 1,2,4 och 8 upp att det var vik-

tigt för dem att släppa fokus och låta tankarna glida fritt. 

 

”Om man har ett bekymmer eller problem som man har tänkt på, brukar jag tycka det är skönt att 

gå ut och köra ett lite längre pass, jag går ut och paddlar som jag känner för och då känns det ofta 

bättre när jag kommer in. För mig kan träning både vara avslappnande och väldigt fokuserat, men 

om jag saknar fokus på en tävling är det nästan ingen idé att ställa upp, när det verkligen gäller 

behöver koncentrationen vara på topp” (Atlet 8). 

 

4.7 Misslyckanden och hantering av dessa 
	  

Respondenterna hade olika uppfattningar om denna kategori. En gemensam faktor i undersökningen 

var att samtliga försökte att inte älta ett misslyckande, utan ville gå vidare så snabbt som möjligt. En 

teknik för att hantera misslyckanden som återkom hos atlet 1, 2, 4, 6 och 7 var att tänka att det som 
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hänt inte spelade så stor roll, det är bara en del av livet. Atlet 1 menade att ett misslyckande kunde 

ge en ökad press inför nästa lopp, nästa prestation eftersom atleten inte litar på sig själv och sin 

förmåga till 100 %. Samtidigt menade atlet 1, 3, 6 och 8 samt stödperson 1 och 2 att det är bra med 

motgångar, det är sällan eller aldrig som en karriär går felfritt rakt uppåt. Enligt atlet 4 är det inte 

viktigt att misslyckas för att bli nå toppen i världen på något. Däremot är det viktigt att kunna han-

tera de hinder som uppstår på vägen mot målet och enligt samtliga respondenter är det där mästare 

skiljer sig från andra. Atlet 3 tog upp att han växte av varje misslyckande, för honom var det viktigt 

att analysera och hitta anledningen till misslyckande och försöka göra annorlunda till nästa tillfälle. 

Stödperson 1 såg misslyckande som en nödvändig del i utvecklingen och menade att dessa skulle 

komma i tid, alltså inte när det verkligen gäller. Stödperson 2 såg på misslyckanden som något atle-

ter behöver våga göra och lära sig att komma igen från.  

 

”Ett misslyckande tar alltid hårt på en och man känner sig ledsen och missnöjd. Det brukar kunna 

komma något bra ur ett misslyckande, jag tycker man växer mentalt och lär sig något av varje miss-

lyckande. För mig är det viktigt få vara missnöjd ett tag och tänka igenom situationen ordentligt. 

Om jag gör det brukar jag kunna hitta något bra, jag vill hitta det som lett till misslyckandet och 

försöka göra det annorlunda till nästa gång” (Atlet 2). 

 

Skillnaden mellan de som blir riktigt bra och de som bara blev bra låg enligt atlet 5 inte i om han 

lyckades eller ej, att misslyckas kommer hända för alla på väg mot toppen. Skillnaden låg i om atle-

ten lärde sig något från misslyckandet eller fortsatte i samma spår. Att analysera och styra upp pro-

blem leder till utveckling, vilket är nödvändigt för att nå världstoppen. Samtidigt tyckte atlet 1,2 

och 4 att det var viktigt att tänka på att idrotten bara är en del av livet och om denna del går dåligt 

kunde de finna styrka i andra delar som fungerade bättre för tillfället. Det är en avvägning mellan 

att fundera på ett misslyckande för att lära sig och släppa det och gå vidare. 

 

”Jag har misslyckats med att nå mina mål på viktiga tävlingar flera gånger under de senaste åren, 

vilket är frustrerande, men jag tänker att det är bra att jag samlar mina misslyckanden nu så är det 

avklarat. Det kommer att gå bättre sen eftersom jag misslyckats, gjort min läxa och lärt mig något. 

Jag behöver försöka tänka positivt på det för att inte gräva ned mig!” (Atlet 4).  

 

4.8 Självupplevd prestation 
	  

Samtliga atleter satte upp mål inför tävlingar, oftast resultatmål. Det var viktigt för dem att uppnå 

detta mål men samtidigt ha en bra känsla i kroppen. Ett bra lopp med en sämre placering än atleten 



	   62	  

tänkt kunde över tid godkännas av alla atleter, även stödpersonerna bekräftade detta, på samma sätt 

som ett dåligt lopp kunde vägas upp av en bra placering. Atlet 5 menade att den självupplevda pre-

stationen var grunden i dennes idrottande, det absolut viktigaste var att själv vara nöjd med sin pre-

station. Atlet 3 pekade på att prestation och placering går hand i hand, men att det var viktigt att inte 

lura sig själv och vara nöjd med en dålig prestation. 

 

”Den självupplevda prestationen är viktig, men jag försöker att inte gräva ner mig om jag inte nått 

det mål jag satt upp. Målen finns där av en anledning, jag vet att jag kan prestera på den nivån, 

men om jag inte gör det försöker jag snabbt gå vidare. Det viktigaste för mig är att känna att jag 

fått ut allt, det kan jag oftast göra på tävling, och därför är jag oftast nöjd med min egen prestat-

ion” (Atlet 6). 

 

Att vara nöjd med sin prestation rankades alltså högre än resultatet, även om en placering kunde 

väga upp en sämre prestation för stunden. Atlet 1 uttryckte att denne kunde vara nöjd med en place-

ring som var sämre än väntat så länge hon fått ut allt, dvs. presterat på sin maximala kapacitet, vil-

ket var viktigt även för atlet 2, 4,7 och 8. Stödperson 1 menade däremot att elitidrott går ut på att 

prestera, uppnå det resultatmål atleten förutsatt sig och att placeringen således var viktigare än käns-

lan och upplevelsen av prestationen. Stödperson 2 var inne på samma spår, men uttalade att skillna-

der mellan mål och faktisk placering oftast berodde på att atleten satt fel mål från början. Om han 

märkte att en atlet hade fått ut alla sina krafter men ändå inte uppnått en placering försökte han få 

dem att ändå känna att de presterat bra, speciellt om det var flera lopp kvar. För atlet 5 var den 

självupplevda prestationen däremot grunden för idrottandet: 

 

”När jag har tagit mina främsta meriter, varit i topp på stora internationella tävlingar vill jag pre-

stera på topp. När jag vunnit stora tävlingar men inte kört så bra som jag vet att jag kan finns det 

lite besvikelse kvar hos mig, som bara delvis vägs upp av medaljer och liknande. Mitt mål i karriä-

ren är att få till det perfekta loppet, allra helst i OS-finalen” (Atlet 5). 

 

4.9 Professionalism 
	  

Denna faktor ansågs inte avgörande för prestationen för någon av atleterna. Gemensamt för atlet 1, 

2, 3, 4 och 7 var dock att det var viktigt för lagkänsla, kunna få sponsorer och liknande. Genom att 

agera proffsigt i pressade situationer eller se proffsigt ut i likadana landslagskläder eller liknande 

kunde den egna prestationen förbättras. Atlet 2 menade att det var viktigt att andra såg att atleten 

var seriös i idrottandet, men att det inte fick gå över till att bli skrytsamt. Att vara proffsig i utövan-
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det av idrotten gav alltet 1, 2, 3, 4, 6 och 8 motivation och extra styrka inför viktiga tävlingar, samt 

skapade närmare band mellan atleterna.  

 

När atleten når världselitnivå och blir duktig inom ett område börjar folk se upp till en och atleten 

har ett ansvar att agera professionellt gentemot dessa, enligt atlet 5. Att ha en professionell inställ-

ning, dvs. se på sig själv och sin idrott som något viktigt och något som skapade värde för sig själv 

och andra, att atleten representerar sig själv och sin idrott på ett bra sätt skapar självförtroende och 

är viktigt för prestation. 

 

”Jag tror inte professionalism är nödvändigt för att kunna prestera riktigt bra, i den meningen att 

man inte behöver ha nya grejor och allt sånt där. Däremot är det viktigt att man är proffsig i sin 

satsning. När vi alla ser likadana ut, exempelvis inför ett stort mästerskap då vi fått nya kläder höjs 

lagkänslan och det kan få en att prestera bättre, så jag tror det är bra men inte livsviktigt” (Atlet 

7). 

 

Enligt atlet 8 påverkades nivån av professionalism av hur professionell organisationen inom vilken 

atleterna verkade. Ju mer rörigt det var mer ledare, tränare med mera, desto mindre professionellt 

kändes idrotten för atleterna. Det var dock viktigt att själv sköta sin satsning på ett proffsigt sätt och 

inte släppa kontrollen när miljön blev rörig. Stödperson 1 ansåg att professionalism inte hade någon 

betydelse för hur bra en atlet blev, det berodde på vilken typ av personlighet atleten hade. Stödper-

son 2 menade däremot att det var viktigt att ha en professionell attityd på det sätt att atleten är i tid 

till träning, har med sig rätt utrustning, kan träna med vem som helst, inte klagar och visar respekt 

för andra atleter och coacher. 

 

4.10 Hantering av stress och känslor 
	  

Atleterna hade olika tekniker för att hantera stress. Atlet 1 ville gärna gå i väg och vara ensam för 

att få ned nervositet och stress innan tävling. Denna person menade att det ibland inte gick att sänka 

stressnivån, utan hon fick spela lugn framför de andra, eftersom det saknades mentala verktyg för 

att hantera stressen. Atlet 2 och 7 hade lärt sig gilla nervositeten och kunde hantera det under förut-

sättning att de kände sig säkra på uppgiften och på att de lagt ned tillräcklig träning inför utförandet. 

Atlet 3, 5, 6 och 8 hanterade stress genom att prata med andra för att på så sätt få stöd och hjälp att 

reglera och hantera stressnivåer. Att tänka att valet att utöva och tävla var frivilligt hjälpte respon-

dent 4 att hantera stressen. Hon menade att om det inte längre kändes värt att tävla skulle hon lägga 

av. Genom att tänka på detta sätt skapade hon perspektiv för sig själv och kunde hantera tävlingssi-
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tuationen bättre. Atlet 6 trodde att denne alltid skulle få arbeta med att hantera stress, atleten vill ha 

ett visst mått av nervositet och stress i en tävlingssituation, men atleten behöver alltid arbeta för att 

få den optimala nivån inför varje ny tävling.  

 

Enligt stödperson 2 var hur väl atleten kunde hantera stress beroende av i hur bra balans resten av 

livet var. Om självförtroendet och övriga delar av livet, så som relationer, var i ordning var det lät-

tare att hantera den ökade stress en tävlingssituation medför. Stödperson 1 tyckte inte det var så stor 

idé att arbeta med att minska stress, det är bara att försöka gilla läget. Enligt hans uppfattning 

släppte ofta stressen när atleterna kom ut på vattnet och innan dess var det bara att försöka hålla 

stress och nervositet på en hyfsad nivå.  För atlet 2 medförde stress att hon började tvivla på sig 

själv och valet att satsa på idrotten. Denna stress kom när hon inte fick tillräcklig mental återhämt-

ning mellan tävlingar och inte kände att hon hann med övriga livet.  

 

”I en tävlingssituation är jag inne i bubblan och fokuserar på tävlingsmomentet. Där är stress och 

nervositet en del av idrotten jag kan hantera, men det tar kraft och jag behöver återhämtning mel-

lan prestationer och tävlingar för att kunna göra det igen” (Atlet 2). 

 

Vad gäller hantering av känslor hade det inte så stor påverkan på prestation, enligt samtliga respon-

denter. Dock kunde det upplevas obehagligt att se någon tappa humöret och atlet 1, 2, 3, 7, 8 samt 

stödperson 1 och 2 var överens om att det påverkade andra mer än det påverkade en själv. Atlet 3 

tog upp att det var bra att släppa ut känslor, så att de inte låg kvar och samlades ”på hög”, för att se-

dan komma ut i ett olämpligt ögonblick. Atlet 4 var inne på samma spår och ansåg att det var viktigt 

att få visa känslor för att snabbt komma vidare och kunna bearbeta situationer som uppstått. I det 

långa loppet ansåg atlet 5 att det var viktigt att kunna hantera sina känslor, det var nödvändigt för 

framgång över lång tid. Att inte gräva ner sig i känslor av besvikelse eller glädje utan snabbt släppa 

dessa snabbt, liksom med misslyckanden, var grundläggande för samtliga respondenter. 

 

Känslor gentemot andra personer, som inte påverkas av prestation eller liknande, ansågs av atlet 7 

vara svårare att hantera än känslor av exempelvis misslyckande. Dessa känslor är mer konstanta, 

men kan förstöra en prestation där man behöver agera tillsammans med andra. Det är viktigare att 

kunna hantera denna typ av känslor och de problem som kan uppstå som en följd av dessa än käns-

lor av misslyckande eller glädje. 

 

”Jag tycker det är viktigt att kunna hantera känslor, man kan säkert prestera bra om man inte rik-

tigt klarar det, men alla som är riktiga mästare och har haft framgång över lång tid är ödmjuka och 
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klarar av att bete sig både vid vinst eller förlust. För mig personligen är det viktigt att kunna dölja 

besvikelse om jag exempelvis kommer tvåa istället för etta och gratulera vinnaren även om jag helst 

vill gå iväg och tjura för mig själv. Om situationen var omvänd skulle jag vilja bli behandlad på det 

sättet, det är inte okej att förstöra någon annans stora stund för att man själv inte presterat bra” 

(Atlet 5). 

 

Stödperson 1 tyckte att det var bra om atleterna visade känslor, det visade att de brydde sig om 

sporten och blev besvikna när det gick dåligt och glada när det gick bra. Många som kan visa käns-

lor kan använda sig av glädje eller ilska i sitt tävlande och därmed även prestera bättre, enligt stöd-

person 1. 

 

4.11 Faktorer av betydelse för flow 
	  

Samtliga respondenter hade upplevt flow, både i träning och tävling. Ett ord som återkom i inter-

vjuerna angående vad som var viktigt för att uppleva flow var balans i livet. Andra faktorer var en-

kelhet och tydlighet i träningen, kunna göra sin egen grej, vara glad och positiv, välmående, hinna 

med sociala livet, upprepade bra prestationer över tid, balans i träningsgruppen, positivt tänkande, 

vilja, fokus på rätt saker. Atlet 6 hittade nycklar för flow över tid, grunden var beslutsamhet och att 

inte övertänka allt, resten förändrades över tid. Enligt atlet 7 låg grunden för att uppnå flow i att ta 

hand om sig själv, vila ordentligt och få både fysisk och mental återhämtning, samt äta bra. Att 

lägga fokus på träningen och inte allt runt omkring var även det viktigt för prestation, enligt atlet 4. 

Allting påverkar prestation, därför är det viktigt med balans, även om atleten kan fly litegrann ge-

nom träningen. Under intervjun med atlet 3 framkom det att han kände att han kände att han var 

mitt uppe i ett flow under det träningsläger då intervjun genomfördes. Detta flow kom av upprepade 

positiva känslor och av att han kände att formen började komma: 

 

”Jag behöver ha positiva känslor under en längre tid, behöver ha gjort mycket hård träning och 

tänka positivt för att kunna komma in i flow. Om jag har skit i det övriga livet så sabbar det mitt 

flow. Det som påverkar mig allra mest är om vi har en dålig känsla i träningsgruppen, om alla jag 

tränar med mår bra så märks det på träning och tävling och det får även mig att prestera bättre” 

(Atlet 3). 

 

Även om livet var i obalans kunde atlet 2 uppleva flow i träning och tävling. Idrotten fungerade då 

som en flykt från det som var jobbigt eller negativt i övriga livet. Detta eftersom motivationen fanns 

kvar i grunden, även i tuffa perioder var respondenten säker på sig själv och vad denne ville uppnå 
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med idrottandet. Atlet 4 förklarade flow som ett läge där allt känns lätt och positivt och där hon inte 

tänkte på kommande träningar eller tävlingar, eller på problem i resten av livet utan kunde vara lite 

mer i nuet. Stödperson 1 menade att grunden för flow var en bra förberedelse, om atleten tränat or-

dentligt under höst och vinter var det enklare att känna flyt när atleten närmade sig tävling. Även 

stödperson 2 var inne på denna linje, bra träning och förberedelse under en lång period gav upphov 

till flyt. 

 

4.12 Att kunna prestera på begäran 
	  

För att kunna prestera på begäran behövde både atlet 1 och 3 känna att det var viktigt, vara säkra på 

uppgiften och sig själva och kunna fokusera. Enligt atlet 2 krävdes det planering och ett upplägg för 

hur loppet eller uppgiften skulle utföras för att klara av att prestera på begäran. Att gå in i sig själv 

och släppa allt annat runt omkring när prestationen skulle utföras hjälpte atlet 6 att prestera på begä-

ran. 

 

Atlet 5 tyckte att det var enkelt att prestera på begäran, då all träning är förberedelse för att klara av 

denna uppgift. Genom träningen utvecklades en plan för att klara av att prestera, så länge han höll 

sig till planen klarade han av att prestera på begäran. Atlet 5 arbetade med att förbereda planer på 

allt som kunde hända i en situation där atleten ska prestera på topp. 

 

”Jag har jobbat på att utveckla en plan för hur en tävlingsdag ser ut. Jag har en speciell uppvärm-

ning och speciella rutiner som jag alltid gör innan en tävling. Jag har även olika planer för olika 

scenarion, som att material skulle gå sönder eller om vädret skulle slå om. Nu när jag har en sådan 

plan kan jag ta fram den när som helst och därför också prestera när som helst” (Atlet 5), 

Genom att hela tiden försöka prestera på träning, försökte respondent 6 höja sin lägstanivå. Att ha 

en hög sådan gav en trygghet, eftersom hon då kändes sig säkrare på sig själv vilket i sin tur gjorde 

uppgifter lättare att genomföra. Vidare var det viktigt att inte känna stress eller press utifrån, utan 

känns glädje och trygghet inför uppgiften.  

 

”Jag försöker hela tiden höja min lägstanivå, när jag tränat tillräckligt har jag lättare att prestera. 

Jag tänker på att bara jag kan påverka min egen prestation och försöker stänga ut omgivningen när 

det är dags att prestera. Ju fler faktorer jag kan få bort, desto lättare kan jag prestera bra” (Atlet 

8). 
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Atlet 7 hade en motsatt strategi, hon försökte stänga av hjärnan så mycket som möjligt när det var 

dags att prestera. Om hon inte tänkte på att hon var trött eller sliten påverkade dessa faktorer henne 

mindre och hon kunde istället lägga krafter på att prestera på topp. Atlet 2 behövde ta tid för sig 

själv och hitta en anledning till att tycka att prestationen som låg framför henne var viktig för att 

kunna prestera. Atlet 3 försökte gå tillbaka till gamla vanor och saker han visste fungerade innan en 

prestation. Om en prestation skulle ske på träning försökte han hitta tävlingsnerven genom att an-

vända sig av rutiner för uppladdning och liknande från tävlingssituationen.  

 

4.13 Självförtroende och självkänsla 
	  

Något som samtliga respondenter pekade på som en grundläggande del faktor för framgång var 

självförtroende och självkänsla på så sätt att man känner att man klarar av uppgifter man ställs in-

för, tror på sig själv och inte tänker på vad andra tycker. Som elitidrottare behöver man enligt stöd-

person 2 prestera på topp, både i träning och tävling.  Det var viktigt för alla atleter att ha en realist-

isk självbild, då vilka mål de satte upp delvis beror på denna självbild, samtidigt som de behövde 

tro på sig själva kan de inte sätta allt för höga mål om inte träningen förberett dem för att nå dessa. 

Bra självförtroende upplevdes av atlet 1, 2, 4, 5, och 8 vara grunden för att tänka positivt, hantera 

stress och känslor, samt hantera misslyckanden. Atlet 3, 6 och 7 tog upp att de hade presterat bra 

med dåligt självförtroende, atlet 7 berättade att han inför tävling ibland inte litade på sin egen för-

måga men kunde släppa dessa tvivel och prestera ändå. Atlet 6 arbetade ständigt med sitt självför-

troende och arbetade för att kunna lita på sig själv och sin förmåga och kunskap vad gällde idrotten. 

För atlet 2 var det viktigt att känna sig säker på sig själv och inte vela angående om denne gjort rätt 

eller ej i sin träning inför ett lopp.  

 

”Om en atlet inte tror på sig själv och sin förmåga att klara av att prestera, kommer det inte att gå 

bra på tävling. Grunden för att få ett bra självförtroende tror jag till stor del kommer från träning, 

om man kan träna hårt kan man också prestera bra” (Stödperson 2). 

 

Enligt atlet 1 underlättade självförtroende och självkänsla prestation, men hon hade kunnat prestera 

när självförtroendet var sämre också. Atlet 3 kunde öka sitt självförtroende genom att ha en plan för 

hur han skulle köra loppet och genom att öva på denna plan på träning. Atlet 6 tog upp att det var 

viktigare för henne att ha självförtroende på så sätt att hon trodde på träningsprogrammet och inte 

velade angående träningen, än att ha det i en tävlingssituation. Hon menade att hon alltid blev ner-

vös inför en tävling och antagligen alltid skulle få arbeta med detta. 

 



	   68	  

”Jag kommer alltid vara nervös inför ett lopp eller tävling men om jag står bakom mitt tränings-

program och tror jag gjort rätt mängd och rätt typ av träning och inte velar i denna övertygelse kan 

jag prestera på topp ändå” (Atlet 6). 

 

Stödperson 1 ansåg att självkänsla var grunden för framgång. Självkänsla kom genom träning och 

genom att klara av prestationer på ett bra sätt, samt genom att inte jämföra sig själv mot andra. Han 

menade att det i detta hänseende var viktigt att lita på sin tränare, om atleten tror på träningen 

kommer självförtroendet. Atlet 1 tog upp sociala medier som en faktor som kunde påverka självför-

troendet, vissa ser vad andra gör via exempelvis instagram och blir osäkra på sin egen träning på 

grund av detta och hon hade arbetat med att istället se det som inspiration och inte bli nedslagen av 

att se vad andra gjorde.  

 

4.14 Position i laget 
 

En faktor som inte tagits upp som en viktig kompetens i den teoretiska referensramen, men som 

återkom som en viktig punkt för atleterna var deras position i laget. Vissa upplevde sig själva som 

ledare, andra som följare. Gemensamt för alla var att de, trots att de samtliga är individuella idrot-

tare, ibland fick anpassa sig för att bibehålla en god stämning i gruppen eller liknande. Atlet 3, 5, 7 

och 8 ansåg att vilken position de tog i laget var viktigt för hur bra de kunde bli. Atlet 5 uttalade att 

denne tagit på sig en ledarroll i laget, eftersom detta medförde färre kompromisser med den egna 

träningen. En annan gemensam punkt för samtliga var att de var överens om att de behövde trivas 

med den position de hade inom gruppen för att lyckas ta sig till toppen. Denna faktor får inte ha en 

negativ inverkan på fokus eller andra kvaliteter som är viktiga under en prestation. De som valt en 

mer tillbakadragen position i gruppen framhöll att de ändå kunde ta en ledarposition när någon var 

viktigt för dem, något som var viktigt när alla ansvarar för den egna satsningen. Atlet 2 sade sig ha 

en ledande position i gruppen och ansåg att detta ledde till att hon sågs som starkare än denne 

egentligen var och inte fick det mentala stöd eller trygghet från ledare och lagkamrater som hon 

hade behov av. Denne ville dock hellre behålla den ledande position och ensam arbeta på det men-

tala, eftersom ledarrollen medförde att personen hade mer inflytande över upplägget på träning och 

tävling. Att vara trygg i sin roll och trivas i laget var viktiga faktorer för framgång, enligt samtliga 

respondenter.  

 

”Jag vill gärna vara alla till lags och tycker det är viktigt med en god stämning i gruppen. Ibland 

håller jag med de andra, fast jag inte tycker samma sak som dem för att undvika dålig stämning. 

Jag har lärt mig att stänga av allt sånt tänk när det är dags för träning, då fokuserar jag bara på 
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mig själv. Man kan säga att jag har flera personligheter, som jag växlar mellan. Jag har ingen le-

darposition, men är ändå nöjd men den roll jag tagit. Det ger mig mycket att känna att det är bra 

stämning” (Atlet 1).  

 

Atlet 5, 6, 7 och 8 är äldst i laget och gemensamt för alla dessa var att de ansåg sig själva ha en le-

darroll. Atlet 5 uttalade att han lärt sig hur har ville ha det för att kunna prestera, han såg till att ta 

en ledarroll för att inte behöva kompromissa med träningen. Atlet 6 menade att hennes erfarenhet 

gav henne en naturlig ledarroll, men att hon sällan tänkte på det. Hon tyckte det var viktigt att 

lämna plats åt de yngre och låta dem hitta sin position istället för att tala om för dem hur de skulle 

bete sig, eftersom de enligt hennes åsikt ”är viktigt att vara trygg för sig själv och lita på sig själv 

för att bli riktigt duktig. Man behöver hitta en plats man är bekväm med för att kunna nå toppen”. 

Stödperson 1 och 2 såg att atleterna hade olika roller men trodde inte det spelade så stor roll om de 

var ledare eller följare, viktigast var att följa träningsprogrammet och då kunde alla landslagsaktiva 

nå världstoppen och maximera sin egen kapacitet. 

	  
	  



5. Analys 
I denna del av studien ska empiriska data jämföras med tidigare forskning för att belysa forsknings-

frågorna och uppfylla syftet med studien. Målet med analysen är att belysa vilka faktorer som är 

viktiga för en s.k. företagsatlet och hur man kan utveckla dessa kompetenser och färdigheter med 

hjälp av det som kommit fram i den empiriska undersökningen. För att skapa en struktur i analysen 

kommer denna följa samma mall som den empiriska delen i arbetet. Eftersom den empiriska delen 

är baserad på den teoretiska ståndpunkten kommer det underlätta jämförelsen mellan dessa. Det kan 

dock vara passande att påpeka att de undersökta faktorerna till viss del överlappar varandra, de 

olika delarna påverkar varandra vilket kommer märkas i analysen. 

 

5.1 Grundläggande faktorer för framgång 
 

Enligt Loehr & Schwartz (2001) är en grundläggande kvalitet för framgångsrika personer inom fö-

retagsvärlden att de kan prestera på en hög och jämn nivå under press och i ett omväxlande klimat. 

Jones & Spooner (2006) menar att högpresterande personer har en s.k. expansionskraft, en vilja och 

ett driv att ständigt förbättras och utvecklas samtidigt som de kan hantera press och stress. Samma 

kan sägas för elitidrottare som behöver kunna prestera på begäran, oavsett yttre faktorer som kon-

kurrens, väder, vind och så vidare (Whyte, 2015). Extra viktigt är det för respondenterna i denna 

studie som håller på med en utomhussport, vilket innebär att det ibland är nära stormvindar, regn el-

ler andra okontrollerbara förhållanden som ska hanteras för maximal prestation. Jones (2008) menar 

att grunden för att klara av detta är mental tuffhet och tänka långsiktigt och fortsätter med att kon-

statera att både elitidrottsmän och företagsledare inte föds mästare utan har arbetat sig till framgång. 

Whyte (2015) fortsätter på samma tema och menar att skillnaden mellan de som blir riktigt fram-

gångsrika och de som inte blir det ligger i skillnader i beteende och attityd, inte i vilka som arbetar 

hårdast eller i vilken typ av organisation man verkar. Nyckeln till att bli riktigt framgångsrik ligger i 

att förstå vilka kompetenser som är viktiga för att lyckas prestera, att hitta det som Coulson-Thomas 

(2007) kallar för winning ways. Att detta resonemang stämmer bekräftas även i den empiriska 

undersökningen, den som inte vet vilka de egna, personliga winning ways är når inte framgång lika 

snabbt. 

 

Den viktigaste framgångsfaktorn för de intervjuade elitidrottarna var att de alla hade en inre driv-

kraft som fick dem att träna eller tävla och pressa sig själva även när de hade en tyngre period. 

Denna drivkraft var inte beroende av några yttre faktorer, atlet 1, 2 och 5 uttryckte tvärtom att det 
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var viktigt för dem att inte känna någon press eller stress från andra att prestera. De kände med 

andra ord någon typ av passion och stort intresse för sitt område. Det var viktigt för atleterna att 

hålla fokus på sig själva och sin egen prestation och inte tänka på yttre förhållanden, snarare konsta-

tera dessa och sedan anpassa sig efter situationen. I undersökningen kom det även fram ett antal 

personliga kompetenser, så som noggrannhet, envishet eller arbetsvillighet som påverkade prestat-

ion, men dessa personliga faktorer varierade mellan respondenterna. Detta bekräftar Whytes (2015) 

resonemang om att det inte är personliga egenskaper som är det avgörande för vilka som blir fram-

gångsrika inom sitt område, utan svaret ligger i beteende och attityd. I enlighet med respondenter-

nas svar i den empiriska undersökningen skulle svaret på frågan om vad som gör att vissa kan pre-

stera på en jämn och hög nivå i ett föränderligt klimat därför ligga i denna inre drivkraft. För atle-

terna var denna inre drivkraft passion och glädje inför sporten, samt en önskan och en målsättning 

om att försöka ta reda på hur bra de egentligen kan bli inom sporten, givet de egna personliga förut-

sättningarna.  

 

Adcroft & Teckman (2008) tog upp att skillnaden mellan de som är framstående inom ett område 

och de som inte är lika duktiga ligger i hur de tävlar, om de är tävlande eller presterande. Att vilja 

se hur bra man kan bli på något, givet de egna personliga förutsättningarna är enligt min åsikt ett 

exempel på skillnaden mellan att tävla eller prestera och det verkar som om viljan att prestera på-

verkade atleternas motivation och gav dem drivkraft i det långa loppet.  Vidare tog atleterna upp att 

de älskade att tävla, de längtade efter tävlingssituationen och kände lust inför denna. De tävlade 

även i den dagliga träningen och såg inte detta som något jobbigt utan som något motiverande. I en 

fortsättning av jämförelsen med Adcroft & Teckmans (2008) teori om tävlande och presterande be-

kräftar detta författarnas teori om att en person behöver ha båda delar för att kunna prestera på topp. 

Viljan att prestera gav motivation och drivkraft för satsningen i sig samtidigt som viljan att tävla 

hjälpte atleterna att hitta motivation för den uppgift som skulle utföras på träning. En slutsats av 

detta resonemang blir således att nyckeln till framgång för de intervjuade atleterna ligger i att ha en 

inre drivkraft, en önskan om att uppnå sin fulla potential samtidigt som det är nödvändigt att gilla 

att tävla och prestera, då det hjälper en att genomföra träningen med ett bra fokus och koncentration 

på prestation. Detta kan överföras till företagsvärlden, att ha ett intresse och passion för det som ska 

utföras, både på lång sikt och i det dagliga arbetet, är en viktig grund för att prestera på en jämn och 

hög nivå under press.  

 

För att klara detta krävs en positiv inställning till prestation, atleterna såg inte konkurrens och täv-

ling som något negativt utan som något roligt och spännande att se fram emot. Även om drivkraften 

är att se hur bra man själv kan bli, är tävling viktigt, eftersom det är där man ser resultaten. Som jag 
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tagit upp ovan är enligt Adcroft & Teckman (2008) de mest framgångsrika personerna de som både 

är presterande och tävlande, vilket stämde överens med resultatet från den empiriska undersökning-

en. Atleterna kände inte stress eller press över tävlingssituationen som sådan, de hade en grundläg-

gande positiv attityd även om de var nervösa och liknande innan ett viktigt lopp. Detta eftersom de-

ras drivkraft att genomföra satsningen på lång sikt kom inifrån, men de ville ändå prestera och 

komma först över mållinjen.  Översatt till företagsvärlden innebär det att en anställd inte ska för-

söka sälja mest på företaget och sedan nöja sig där, utan fortsätta sträva efter att sälja bättre även 

om ingen kan matcha detta inom organisationen. Om vi jämför den empiriska undersökningen med 

det som kommit fram i den teoretiska ståndpunkten är att se hur långt man kan komma givet de 

egna personliga förutsättningarna en viktig inre drivkraft, vilket i sin tur är grunden för prestation. 

 

Det ovan diskuterade stämmer bra överens med Hoffmans (1999) definition av individuella kompe-

tenser och Loehr & Schwartz (2001) definition av sekundära kompetenser. Att samtliga responden-

ter svarat på frågan om vad som gjort dem till en av världens främsta inom sitt område enligt det 

som beskrivits ovan och inte med hjälp av primära kompetenser, så som förmågan att sätta en per-

fekt start eller spurta i slutet av ett lopp visar enligt min mening på betydelsen av dessa kompetenser 

för prestation. Hallett & Hoffman (2014) anser att optimal prestation kommer från ett mentalt läge 

där det fysiska och psykiska fungerar perfekt tillsammans. Författarna kallade detta läge för Peak 

Performance, (PP) och menade att tre komponenter var viktiga för att man skulle uppnå detta läge, 

kognitiv, emotionell och fysisk förmåga. Även denna teori ger stöd för att sekundära kompetenser 

är viktiga för prestation. Hallett och Hoffmans (2014) teori kommer att diskuteras närmare länge 

fram. 

 

Utöver en drivkraft att se hur långt den egna kapaciteten kunde ta dem, samt en positiv inställning 

till tävling, var ett återkommande teman i den empiriska undersökningen att atleterna arbetat hårt 

och målmedvetet under flera år för att nå världseliten. Atlet 6 tog upp att det var viktigt för henne 

att fokusera på sig själv och den egna satsningen, vilket flera andra återkom till. Atlet 4 menade att 

hennes träningsvilja kombinerat med förståelse och förmåga att prioritera bort annat och lägga den 

tid som krävdes på idrottssatsningen hade tagit henne till toppen. Atlet 8 pekade på betydelsen av 

drömmar för framgång, att fortsätta drömma om framgång och guldmedaljer fick henne att fortsätta 

satsa hårt. Atlet 5 ansåg att hans förmåga att slappna av och fokusera vid rätt tidpunkter låg bakom 

hans framgång, vilket kan relateras till Loehr & Schwartz (2001) som tog upp betydelsen av att ha 

pauser mellan anspänning och återhämtning för att kunna uppnå vad de kallade Ideal Performance 

State (IPS) som innebär ett läge där individen kan prestera på topp och lägga all sin energi och kon-

centration på återhämtning. För att prestera på topp är det, som atlet 5 tog upp, viktigt att ha tid för 
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återhämtning och tänka på något annat än prestation mellan tävlingar. Även atlet 2 var inne på detta 

spår, hon behövde träffa kompisar och göra annat än kanot för att återhämta sig mellan tävlingar 

och träningsläger. Kelly, et. al (2007) är inne på samma spår och menar att återhämtningsförmåga 

är grundläggande för att bli skicklig inom sitt område. I karriären kommer det hinder och svårighet-

er som behöver övervinnas, det är mentalt jobbigt att prestera bra och därför blir återhämtningsför-

måga viktigt. 

 

Birrer och Morgan (2010) skiljer mellan kompetens och teknik, kompetens är förmågan att utföra 

en viss uppgift och teknik används sedan för att utveckla kompetensen. Att vara framgångsrik inom 

sitt område kräver en rad olika kompetenser, men även tekniker för att arbeta med och förbättra 

dessa och det är med denna tanke i bakhuvudet som den fortsatta framställningen sker. 

 

5.2 Motivation och målsättning  
 

I den prestationspyramid som utformades av Loehr & Schwartz (2001) kunde vi utläsa att motivat-

ion vad en av de kompetenser författarna ansåg var viktiga för prestation. Lesyk (1998) tog upp mo-

tivation som en av de nio viktigaste kompetenserna för att nå framgång inom idrott och definierade 

motivation som att vara medveten om vilka fördelar eller belöningar som följde på en prestation. 

Whyte (2015) definierade motivation som den inre kraft som får en person att arbeta mot framgång, 

även i en tyngre period. Elitidrottare är enligt författaren medvetna om att de på väg mot ett mål 

kommer att stöta på svårare tider men att det vänder om de fortsätter arbeta målmedvetet och inte 

ger upp. 

 

Detta stämmer bra överens med vad som framkom i den empiriska undersökningen. Alla respon-

denter ansåg att motivation var en viktig grundfaktor för framgång. Gemensamt för atleterna var att 

de motiverade sig själva i tyngre perioder genom att tänka på framtiden, vilket ligger i linje med 

Whytes (2015) resonemang om hur elitidrottare fungerar i tyngre perioder. Detta tankesätt hänger 

ihop med målsättning, respondenterna tänkte att om de tog sig igenom en tung period eller ett job-

bigt pass skulle det vara lättare för dem att uppnå målet att prestera så bra som möjligt på tävling. 

Ingen respondent skrev ned tidsbestämda mål, dock ska här påpekas att samtliga idrottare har en 

planering för säsongen där det är inlagt formtoppning till specifika tävlingar där det är viktigt att 

prestera, vanligtvis EM, VM och OS. På så sätt vet de alltid när de ska vara som prestera på topp, 

även om de inte har ett resultatmål eller liknande för den tävlingen. Motivation var alltså inget som 

bara fanns hos respondenterna, utan de skapade motivationen själva genom mål, genom att klara 



	   74	  

något svårt eller jobbigt och ha glädje och lust i arbetet. En mer konkret motivationsfaktor var täv-

lingar, atleterna fick motivation från dessa och att köra bra på en tävling var belöning för det hårda 

arbete de lagt ned.  

 

Något som framkom i den empiriska undersökningen var att respondenterna inte kände sig motive-

rade och inspirerade i sitt arbete varje dag. Stödperson 1 menade att en bra kunskap för en elitidrot-

tare är att ibland bara kunna stänga av hjärnan och köra, det är omöjligt att vara på topp varje dag 

och därför krävs det av atleterna att de biter ihop och genomför det som krävs av dem den dagen, 

eftersom det gynnar dem i det långa loppet. Även här är det de långsiktiga målen som motiverar, 

men att vara motiverad på lång sikt var inte detsamma för atleterna som att vara på topp under varje 

träningspass. Loehr & Schwartz (2001) tar upp att en viktig kapacitet hos elitidrottare är deras ka-

pacitet att samla energi och fokusera då det krävs. Enligt min mening är det som beskrivs ovan, att 

försöka stänga av hjärnan och vara i stunden ett exempel på en sådan fokusering av kraft mot målet. 

När atleterna talar om att stänga av hjärnan och bara köra kan de släppa fokus på andra problem och 

svårigheter i livet och lägga den energin på prestationen istället. Detta är en viktig del i att kunna 

använda alla sina krafter mot ett mål och kunna uppnå det läge där den fysiska och mentala kapa-

citeten fungerar optimalt, så kallat IPS (Loehr & Schwartz 2001), flow (Jackson, et. al, 2001) eller 

PP (Hallett & Hoffman, 2014). Till skillnad mot vad författarna tagit upp angående hur individen 

uppnår ett sådant läge där allt fokus ligger på den prestation som ska utföras, kunde atleterna alltså 

ibland känna flyt i träning och tävling även när de inte kände sig på topp. Atlet 6 berättade att hon 

hade vad hon kallade för ett ”beastmode”, ett läge där hon bara fokuserade på nästa paddeltag och 

på den prestation som låg framför henne. Detta läge kunde plockas fram när det behövdes, om hon 

hade en dålig dag på träningen eller tävlingen. Det krävs med andra ord inte att atleten är på topp 

varje dag för att lyckas nå världstoppen, alla har dåliga dagar, men en gemensam framgångsfaktor 

för respondenterna verkar vara förmågan att stänga ute allt annat och genomföra träningen även i 

tyngre perioder, eftersom de vet att det då kommer gå bättre för dem att prestera när det gäller se-

nare. 

 

Lesyk (1998) menar att en bra målsättning är baserad på både kort- och långsiktiga mål som är real-

istiska, mätbara och tidsbestämda, samt ha en plan för hur dessa mål ska uppnås. Samtliga respon-

denter i den empiriska undersökningen satte upp mål, både på kort och lång sikt med på olika sätt. 

Ingen av de tillfrågade skrev ner sina mål, men de fanns med dem i bakhuvudet i det dagliga arbe-

tet. Samtliga respondenter ansåg att det var viktigt att sätta upp ett huvudmål som kändes realistiskt 

för dem själva samt ha flera mål på vägen mot detta större. Dessa mindre mål var inte alltid tydliga 

och specificerade utan kom ofta i början av eller under ett träningspass beroende på dagsform och 
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typ av träning. Även om, som tagits upp ovan, respondenterna har en säsongsplan med riktlinjer för 

hur och när de ska prestera ansåg flera av respondenterna att exempelvis utveckling eller respekt 

från andra kunde vara minst lika viktiga målsättningar som att klara en viss placering vid ett mäs-

terskap. Detta stämmer inte riktigt överens med Lesyks (1998) bild av hur målsättningar ska vara. 

Utveckling går att mäta, med hjälp av tester som exempelvis hur lång tid det tar att paddla en viss 

sträcka eller hur tungt atleten lyfter i en specifik övning i gymmet, men detsamma gäller inte för re-

spekt. Flera respondenter hade som målsättning att ”prestera bra” (atlet 2) eller ”få ut allt jag har” 

(atlet 3) på den tävling som var viktigast den säsongen. Denna typ av mål är tidsbestämda och även 

realistiska, men inte mätbara då de bygger mer på känsla än på faktiskt placering eller fart på täv-

lingen. En anledning till att atleterna ändå arbetade med sådana mål skulle kunna hänga ihop med 

motivation. Samtliga atleter uttalade enligt ovan att motivationen kom inifrån, de hade inte valt att 

satsa på idrotten till 100 % för att ta en viss placering, exempelvis vinna VM- eller OS-guld utan de 

ville se hur bra de själva kunde bli givet deras egna personliga förutsättningar. Eftersom denna mo-

tivation är baserad mer på känsla än på konkreta fakta passar det bra ihop med en målsättning base-

rad på känsla snarare än placering eller tider. En atlet uttryckte det på ett sådant sätt att om ”man 

tävlar mot andra kan man bara bli bättre än dem men om man tävlar mot sig själv kan man bli hur 

bra som helst”(atlet 5).  

 

Jones (2008) menar att de som presterar på topp under press gör det som en följd av noggrann pla-

nering, målsättning och upprepade bra prestationer. Även Hallett & Hoffman (2014) pekar på vik-

ten av målsättning, eftersom det får individen att rikta koncentration och vilja mot en specifik pre-

stationsstandard för en uppgift. Atlet 8 hade arbetat med att lära sig sätta rätt mål för sin kapacitet 

och den uppgift som skulle utföras och tyckte att det var viktigt att målet kändes inom räckhåll hela 

tiden, hon hade flera mål men fokuserade bara på det närmaste hela tiden. Hennes resonemang fick 

support av stödperson 2, denne menade att felaktiga mål kunde leda till att den förväntade motivat-

ions-effekten försvann och till att atleten istället blev besviken över en bra prestation, eftersom mål-

sättningen var för högt satt. Ett sätt att få målen att kännas mer realistiska var enligt atlet 7 att be-

rätta om dem för andra, det gav honom en känsla av tydlighet och verklighetsförankring. Samman-

fattningsvis visade den empiriska undersökningen på ett starkt band mellan mål och motivation, 

men uppfattningen om hur arbetet med mål såg ut skiljde sig något mellan atleterna och den tidigare 

forskningen, samtliga hade både långsiktiga och kortsiktiga mål, men de var inte alltid konkreta el-

ler nedskrivna utan kunde uppstå under en prestation eller baseras på ett önskemål om en viss 

känsla under prestationen.  
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5.3 Mentala bilder  
 

En av grunderna för att kunna prestera på topp är att föreställa sig själv göra detta (Hallett & Hoff-

man, 2014).  Genom att använda sig av tydliga och realistiska bilder kan en idrottsman återhämta 

sig efter ett misslyckande eller förbereda sig för prestation (Whyte, 2015). I den empiriska under-

sökningen framkom det att samtliga atleter arbetade med att föreställa sig lopp, eller med att före-

ställa sig känslan av att gå över mållinjen som vinnare i en tävling alternativt hur det skulle vara att 

stå överst på prispallen. Detta är något som enligt respondenterna själva kan kännas svårt eller läs-

kigt att föreställa sig, på grund av att de blir för nervösa eller stressade inför prestationen (atlet 3). 

En variant på att ha en mental bild som används av samtliga atleter och som även har förankring 

hos stödpersonerna är att ha en s.k. lopplan, alltså ett upplägg för den distans de tävlar på med tyd-

liga delar, en start, spurt osv. På detta sätt kunde atleterna släppa en del av nervositeten, bara foku-

sera på att genomföra planen så bra som möjligt och inte tänka på andra faktorer så som motstån-

dare eller liknande. Denna lopplan är något som atleterna tagit fram tillsammans med tränare och 

som de övar på i träningen för att den ska sitta ordentligt när det väl gäller. Vidare hade ett flertal av 

de intervjuade atleterna en plan för hela tävlingsdagen, när de skulle värma upp, äta, vila och så vi-

dare för att känna sig tryggare i situationen. Atlet 2 tog upp det faktum att de mentala bilderna be-

hövde vara realistiska, hon hade svårt att se sig själv gå över mållinjen som vinnare om hon visste 

att det inte fanns en verklig chans att hon skulle lyckas med det. Lopplanerna däremot baserades på 

den egna prestationen och påverkades inte av yttre faktorer. 

 

Hallett & Hoffman (2014) tog upp förmåga att använda mentala bilder som en av de sex grundläg-

gande psykologiska förmågorna för prestation. Genom att skapa kontrollerade bilder underlättades 

den mentala förberedelsen, bilderna kunde enligt författarnas mening även användas som en för-

stärkning av det önskade beteendet under prestationen. Bilderna kunde framställas på olika sätt, vi-

suella, via hörsel eller kinestetiskt, dvs. via känslor. Atleterna kunde även se sig själva från ett inre 

alternativt yttre perspektiv. Atlet 3 arbetade med mentala bilder på så sätt att han såg sig själv stå 

överst på prispallen efter en prestation, men föreställde inte sig själv gå över mållinjen som vinnare 

eller liknande. Denna uppfattning skiljde sig från övriga respondenters, eftersom atleten inte såg 

prestationen utan belöningen som kan följa på en lyckad sådan.  Birrer & Morgan (2010) ansåg att 

mentala bilder var det viktigaste verktyget för högpresterande personer eftersom som individen ge-

nom dessa kan reglera sin nervositet, sätta mål eller slappna av psykiskt. I den empiriska undersök-

ningen kom det fram att mentala bilder främst användes vid prestation på tävling, men på frågan om 

vad som motiverade dem tog ett flertal, bl.a. atlet 1, upp att de föreställde sig själva på träningslä-

ger, istället för hemma eller på OS-banan istället för i Sverige. Detta är en typ av mentala bilder, 
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som under träning kunde användas för att skapa mening och mål. Stödperson 1 var inne på att atle-

ten behöver kunna föreställa sig en prestation för att senare kunna utföra den, även atlet 5 menade 

att mentala bilder hjälpte honom att förbereda sig inför en prestation. Mentala bilder torde därför 

kunna användas både som motivation, reglering av anspänning, avslappning med mera. 

 

Att använda sig av en lopplan för prestation går att överföra från idrotten till företagsvärlden, det är 

relativt enkelt att arbeta fram en plan för en viktig presentation, möte eller liknande och denna tek-

nik är välanvänd både inom sport och arbetsliv. En viktig faktor att tänka på är dock att vara med-

veten om att avvikelser kan vara nödvändiga och inte bli låst av planen. Respondenterna hade, som 

sagt, planer för tävlingsdagen, hur långt innan ett lopp de skulle gå upp, äta, vila, värma upp och så 

vidare. Flera tog upp vikten av att vara förberedd på att planen kan ändras, ett lopp kan flyttas, 

material kan gå sönder, det kan vara för dåligt väder för att genomföra uppvärmning så som det var 

tänkt eller liknande och det är viktigt att kunna hantera även dessa situationer. Respondenterna hade 

olika tekniker för att lösa dessa problem, vissa hade planer för alla olika scenarier medans andra tog 

det lite mer som det kom. Viktigt för samtliga var dock att inte bli låsta av planen utan klara av att 

tänka utanför boxen och hantera nya situationer som kan uppstå under tiden. 

 

Att visualisera sig själv klara ett hinder eller prestera på topp är en välanvänd teknik hos många id-

rottsmän och Loehr & Schwartz (2001) menar att detta går att överföra till företagsvärlden. De tar 

upp forskning som visar på att visualisering faktiskt kan göra så att en idrottare presterar bättre, om 

denne kunde se sig själv genomföra uppgiften på ett bra sätt okade möjligheterna att lyckas med det 

i verkligheten också. Att ha en tydlig plan kan, som vi såg i den empiriska undersökningen, minska 

nervositet och skapa ett lugn eller en säkerhet hos atleterna som underlättar för dem att hantera en 

jobbig situation, eftersom det ger tid till mental återhämtning mellan lopp eller träningspass.   

 

5.4 Attityd till tävling och träning  
 

Att det är viktigt att ha en positiv attityd till träning och tävling framkom både i den teoretiska 

ståndpunkten och den empiriska undersökningen. Enligt respondenterna var denna attityd en förut-

sättning för prestation, även om atleterna kändes nervositet och ångest inför ett jobbigt pass eller en 

tuff tävling så var grunden för dem att de tyckte om och var bekväma i tävlingssituationen. Atlet 2 

tog upp att skillnader i attityd enligt dennes åsikt var den viktigaste faktorn för hur bra en idrotts-

man blev, atleter kunde bli rätt så bra med en negativ attityd men för att nå toppen gäller det att ha 

en positiv attityd. De som hade en sådan positiv attityd gav enligt hennes uppfattning oftare allt de 
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hade, istället för att bara göra det som krävdes, så lite som möjligt för att bli av med uppgiften. Atlet 

5 övade på att vända allt negativt i vardagen till något positivt för att kunna göra detta även under 

tävling.  

 

Liksom motivation var den positiva attityden inte något som alltid fanns hos respondenterna utan de 

arbetade med att få fram och förbättra denna känsla, som var starkt kopplade till motivation. En ne-

gativ attityd var den största anledningen till att atleterna misslyckades på träning eller tävling, enligt 

dem själva. Enligt Jackson, et. al. (2001) var negativt tänkande den faktor som motverkade prestat-

ion och upplevelsen av flow mest. Resultaten i den empiriska undersökningen visade på samma sak, 

en negativ attityd på fick respondenterna att tappa fokus och underprestera på tävling och träning. 

Det var dessutom svårt att vända en negativ trend på tävling, och även om några av respondenterna 

klarade av att prestera ändå tog det mer energi och gjorde dem mer osäkra inför nästa lopp. Atlet 5 

brukade försöka vända den negativa trenden så fort denne kände den minsta tendens till sådana tan-

kar. Denne menade att det gick att hantera negativitet, men att det var onödigt att släppa in någon 

negativitet över huvud taget för att inte riskera att hamna i en sådan trend. På träning var det dock 

enklare att prestera på en godkänd nivå trots negativitet, detta hänger ihop med motivationen, det är 

svårt att vara på topp varje dag och det går att prestera trots detta. 

 

Respondenterna hade olika sätt att vända en negativ attityd, en återkommande teknik var att foku-

sera på lopplan och teknik samt syftet med uppgiften som ligger framför dem. Samtliga var överens 

om att det var en s.k. mästarkvalitet att kunna vända en negativ utveckling eftersom det påverkade 

prestationen. För att göra detta krävdes enligt respondenterna envishet, vilja, tänka på att de gjort 

den träning som krävs, ha en tydlig plan samt ta hjälp av någon de litade på för att få hjälp med 

peppning och stöd. Ett par av respondenterna hade en plan för hur de skulle vända en sådan utveckl-

ing, men inte alla.  

 

Att positivt tänkande är viktigt tas även upp av Loehr & Schwartz (2001) som en viktig pusselbit 

när det gäller att hantera sin begränsade tid och energi på ett effektivt sätt. Genom att lägga upp en 

plan för arbetet och hålla sig till den ökade de chansen att prestera riktigt bra. Det visade sig även 

vara viktigt för atleterna att ha en grundläggande positiv inställning till det arbete de skulle genom-

föra, både till den vardagliga träningen och inför tävlingssituation. Även om det fanns dagar då atle-

terna var mindre motiverade, eller uppgifter de fann mindre inspirerande byggde deras satsning på 

en grundläggande känsla av kärlek till sporten, vilket gjorde det enklare för dem att satsa fullt ut. 

Lesyk (1998) stödjer de tankegångar som framkom i den empiriska undersökningen gällande att po-

sitiv attityd är ett val och ingenting som kommer automatiskt. Det är svårt att bli riktigt duktig på 
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något man inte tycker om att göra och det kan vara obekvämt eller jobbigt att bli jämförd och tävla 

mot andra. Genom att fokusera på sig själva och sin egen prestation kunde respondenterna enklare 

bibehålla ett positivt tänk i sin prestation och prestera på sin fulla kapacitet. 

 

I den tidigare forskning som rör idrottare och framgångsfaktorer för dem poängterade flera förfat-

tare vikten av att ha en positiv attityd i sin idrottsutövning. Det var inte lika vanligt återkommande i 

forskningen rörande företag, men Hallett & Hoffman (2014) menade att vilket intresse individen 

har för uppgiften påverkar utförandet av denna, ett starkt intresse för den uppgift som ska utföras 

gör det enklar att uppnå PP. Mot bakgrund av den empiriska undersökningen och atleterna åsikter 

om hur negativ attityd kan påverka andra och en själv på ett sådant sätt att prestation motverkades, 

exempelvis atlet 3 som tog upp att en positiv attityd i träningsgruppen var av stor betydelse för hur 

bra de presterade, torde en positiv attityd ändå vara av betydelse för en företagsatlet. I den första de-

len av analysen rörande grundläggande faktorer för framgång betonade respondenterna betydelsen 

av glädje och att tycka idrotten var rolig. Detta bör också vara sant för företagsatleter, om de inte 

tycker att den prestation som ska utföras är kul är det svårt att göra den bra. 

 

5.5. Beslutsamhet och koncentration  
	  

Att ta beslutet om att satsa fullt ut på att nå sitt uppsatta mål var viktigt för respondenterna i under-

sökningen, det gjorde det enklare för dem att genomföra planerad träning och tävling. Denna be-

slutsamhet kom av att veta vad man ville och tro på sig själv, lita på sig själv och den träning som 

ska genomföras. Det gav även en trygghet för atleterna att veta att de gjort allt de kunnat inför en 

viktig tävling och motverkade uppkomsten av negativa tankar. Loehr & Schwartz (2001) tar upp 

beslutsamhet som en av de viktigaste faktorerna för att uppnå IPS och prestera på topp. Denna be-

slutsamhet har enligt dem att göra med den spirituella kapaciteten och bidrar till att ge uppgifter ett 

syfte. Grunden för denna kapacitet är en koppling mellan de grundläggande värden som ger mening 

åt arbetet och utförandet av detta arbete. Resultaten från den empiriska undersökningen stöttar detta 

resonemang, att ta ett beslut om att satsa fullt ut på det arbete som ska genomföras visade sig bidra 

till ökat självförtroende och tillit, både till sig själv och sin kapacitet, samt en motivation att arbeta 

mot målet. 

 

Koncentration och fokus är en grundläggande faktor för prestation. En idrottare behöver kunna mo-

bilisera energi och fokusera i nuet för att uppnå IPS, enligt Loehr & Schwartz (2001). Detta stöds 

även av Lesyk (1998) som menar att en elitidrottare behöver kunna hålla koncentration under en 
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prestation, hålla sig i nuet och ha tekniker eller ritualer för at ta tillbaka koncentrationen, om den 

försvinner under en tävling eller viktigt träningspass. Även Hallett & Hoffman (2014) menar att fo-

kus är viktigt för att kunna uppnå PP och prestera på topp. Jones & Spooner (2006) menar att fokus 

ska ligga på en själv och den egna prestationen och Jones (2008) tar upp långsiktig målsättning som 

ett viktigt verktyg för fokus. I stort sett all tidigare forskning, både gällande idrottsmän och fram-

gångsrika företagare betonar betydelsen av fokus och koncentration på rätt saker. I den empiriska 

undersökningen framkom det att även om koncentration var en viktig framgångsfaktor för atleterna, 

skiljde de mellan olika typer av fokus. Samtliga respondenter ansåg att fokus var viktigt, men det 

skulle vara fokus på rätt saker vid rätt tillfälle. Vidare var respondenterna överens om att det var 

mindre bra att fokusera på det som händer runt omkring under träning och tävling, både på plats 

men också saker som händer i övriga livet, eftersom det påverkar prestationen negativt. Att försöka 

hålla fokus på sig själv, teknik, lopplan, bra känsla och den uppgift som skulle utföras påverkade 

prestationen positivt. Vissa, mer rutinartade eller längre pass med lägre fart krävde mindre koncent-

ration än ett mer tävlingslikt pass men även under dessa längre pass ansåg flera atleter att de tjänade 

på att fokusera inåt i motsats till utåt.  

 

Respondenterna hade olika tekniker för att hitta fokus och koncentrera sig på en uppgift. Dessa tek-

niker var individanpassade, i den meningen att alla hade olika tankar och idéer om vad som funge-

rade för just dem. Att prata med någon annan utomstående för att utveckla dessa ritualer, eller för-

söka hitta sitt sätt att nå fokus under träning och sedan överföra detta till tävlingssituationen var 

vanliga sätt att arbeta med att förbättra fokus. Det viktigaste för att uppnå fokus var enligt atlet 8 

inte att tänka på någon speciell detalj i tekniken eller på att hålla en viss fart utan på att gå in i sig 

själv och släppa alla andra jobbiga tankar. Hallett & Hoffman (2014) tar upp att den viktigaste fak-

torn för att kunna uppnå totalt fokus på en uppgift är att hantera stress, vilken i sin tur uppstår när en 

person är osäker på om denne kommer att klara en uppgift som ligger framför en. De fortsätter med 

att definiera PP som ett läge där individen har fullt fokus på en uppgift samtidigt som individen är 

medveten om sig själv i denna. Detta stämmer bra överens med atlet 8:s uppfattning, att gå in i sig 

själv leder till att fokus hamnar där istället för på yttre faktorer. Fokus kan sägas vara målet för an-

vändningen av olika mentala verktyg. Grunden för att utveckla dessa är enligt Jackson, et. al. (2001) 

god självkännedom. Atleterna uppnådde en sådan och fick en högre tillit till sig själva genom be-

slutsamhet, om atleterna visste att de gjort allt de kunnat var det lättare att känna självförtroende 

och därför också lättare att hitta fokus, stänga ute yttre faktorer och påverkan och prestera på topp. 
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5.6. Misslyckanden och hantering av dessa 
 

Enligt vad som tagits upp ovan kan negativa känslor ta energi som annars kunde ha använts för 

prestation (Loehr & Schwartz, 2001). Jackson, et. al. (2001) tar även de upp negativa känslor som 

ett hinder mot att vara fullt fokuserad mot målet. Att utveckla det som Whyte (2015) kallar för ”the 

brain of success” handlar om att optimera sin mentala kapacitet och på så sätt minimera och kunna 

hantera misslyckanden, vilket även Lesyk (1998) understryker är en viktig faktor för att bli 

framgångsrik inom sitt område. Whyte (2015) fortsätter med att påpeka att alla som arbetar mot ett 

mål kommer stöta på hinder, svåra tider och misslyckas på vägen och skillnaden mellan de som 

ändå till slut lyckas och de som inte gör det ligger till stor del i hur individen hanterar dessa 

situationer.  

 

Samtliga respondenter i den empiriska undersökningen hade någon gång under sin karriär stött på 

ett misslyckande och samtliga ansåg att hanteringen av dessa var en viktig framgångsfaktor. 

Misslyckanden beskrevs av stödperson 1 som en nödvändig del i utvecklingen, atlet 3 ansåg att 

individen  växer av varje misslyckande, stödperson 2 såg på misslyckanden som något atleter 

behöver våga göra och lära sig komma igen ifrån, dvs. atleter behöver våga ge allt de har mot målet 

även om risken finns att det inte alltid kommer gå som de tänkt sig. En tydlig gemensam faktor för 

samtliga respondenter var att de såg på misslyckanden som något bra, atlet 4 trodde inte att det var 

viktigt att misslyckas för att bli nå toppen, men samtidigt är det väldigt ovanligt att en karriär flyter 

på utan hinder och därför ligger skillnaden mellan framgångsrika och mindre framgångsrika atleter 

inte i om de misslyckas eller ej, utan hur de hanterar ett misslyckande.  

 

Ytterligare en gemensam faktor för respondenterna var att de försökte släppa ett misslyckande och 

gå vidare så snabbt som möjligt, eftersom det annars kunde leda till att de kände en ökad press inför 

nästa prestation. Viktigt var dock att analysera och fundera på varför de misslyckats, för att kunna 

undvika att göra samma fel i framtiden. Genom analys och förändring kommer utveckling och att 

ständigt utvecklas är en av nycklarna till att nå världseliten. Taktiker som användes för att hitta en 

bra balans mellan att analysera och inte övertänka ett misslyckande var att släppa fokus på idrotten 

för ett tag och fokusera mer på andra områden i livet som fungerade bättre för stunden, samt 

försöka avdramatisera det som precis hänt, tänka på att idrotten är ett eget val och att det egentligen 

inte spelar så stor roll om de misslyckas vid ett tillfälle, så länge de lär sig och inte upprepar samma 

misstag.  
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Intervjuerna visade att samtliga respondenter misslyckats att prestera när det verkligen gällde, 

exempelvis vid en viktig tävling. Respondenterna kände att de ibland misslyckades i träningen och 

även om det inte spelade lika stor roll påverkades de ändå av dessa misslyckanden. En respondent, 

som misslyckats totalt vid årets viktigaste tävling, kände en stor frustration över detta. Innan 

tävlingen hade respondenten känt tendenser till att formen inte var vad den borde, men försökt 

bibehålla ett positivt tankesätt, eftersom det inte går ”att komma på en mirakel-lösning så nära inpå 

en tävling” (atlet 3). Efter misslyckadet kände respondenten stor frustration och andra negativa 

känslor, men bestämde sig sedan för att aldrig hamna i samma situation igen och såg tillsammans 

med coacher  och annan stödpersonal igenom alla delar viktiga för prestation för att undvika samma 

misstag igen.  

 

Enligt resultaten från den empiriska undersökningen, är misslyckanden i sig inte viktiga för att nå 

världstoppen, men det är viktigt att kunna hantera dessa eftersom de kommer att komma under ens 

karriär. Att sätta sig ned och analysera över vad som lett fram till misslyckandet och förändra 

situationen så att risken för ett liknade misslyckande minimeras är, enligt respondenterna, nyckeln 

till framgång. I den teoretiska genomgången poängterade flera författare vikten av att kunna hantera 

ett misslyckande och komma tillbaka efter ett sådant. Det är därför viktigt att, som atleterna pekat 

på, agera i en sådan situation och ta ansvar för det inträffade. Atlet 1 tog upp att ett misslyckande i 

ett lopp gav en ökad osäkerhet inför nästa, vilket över tid ledde till stress och sämre prestation om 

flera misslyckanden följde på varandra. Enligt min uppfattning är respondenternas hantering av ett 

misslyckande, att analysera och förbättra, ett sätt att snabbt försöka återta kontroll över situationen. 

Detta kan sättas i kontrast mot att skylla misslyckanden på andra personer eller faktorer bortom den 

egna kontrollen, vilket ingen av respondenterna ville göra (om det inte var uppenbart att ett 

misslyckande berodde på materialfel eller liknande). Nyckeln till hantering av misslyckande ligger 

därför i att ta eget ansvar, analysera och förbättra situationen, vilket som sagt leder till en ökad 

känsla av kontroll. Att ha kontroll över situationen motverkar negativ attityd, vilket enligt vad som 

tagits upp i den teoretiska ståndpunkten, leder till en bättre prestation. I samma linje ligger 

respondenternas andra respons till misslyckande, att avdramatisera det hela och tänka att idrotten 

endast är en av flera delar av livet, att det inte är så viktigt eller har så stor betydelse, trots att de 

lägger i princip all sin tid och energi på denna idrott. Min slutsats angående detta är att 

respondenterna genom detta handlingssätt försöker återta kontrollen över situationen för att på så 

sätt försöka lägga misslyckandet bakom sig och inte låta det påverka dem längre än nödvändigt.
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5.7. Självupplevd prestation 
 

Resultaten i Jackson, et. als. (2001) undersökning visade att de idrottare som klarade av att prestera 

på en sådan nivå att de själva var nöjda, oftare upplevde flow. Detta hängde ihop med att klara av 

att sätta rätt mål, en idrottare som satte ett mål som inte baserades på den egna förmågan, 

misslyckas oftare med att nå detta vilket i sin tur leder till att idrottaren är missnöjd med en 

prestation som egentligen var bra, sett till den egna kapaciteten. Samtidgt är det viktigt för idrottare 

att det känns bra när det ska tävla, dvs. en idrottare som presterar ett bra resultatmål kan fortfarande 

vara missnöjd med den egna prestationen om denne inte prestera på sin högsta kapacitet.  

 

Detta resonemang får stöd i den empiriska undersökningen, där atlet 5 tog upp att den självupplevda 

prestationen utgjorde grunden i dennes idrottskarriär, så länge ett lopp inte var perfekt var idrottaren 

int nöjd. En sämre prestation kan vägas upp av ett bättre resultat och tvärtom, en sämre placering 

var inte dålig om atleterna kände att de fått ut all sin kapacitet i prestationen. Att inte vara nöjd med 

sin prestation även om resultatet är bra kan relateras till Adcroft & Teckman (2008), som skiljde 

mellan en vilja att tävla och en vilja att prestera. Enligt författarna var det inte så troligt att de som 

bara ville tävla nådde framgång över tid, eftersom de inte hade någon inre drivkraft som fick dem 

att kämpa på. Inte heller var det troligt att de som bara ville prestera blev bra över tid, eftersom de 

ofta gav upp om de kände att en prestation inte gick som de tänkt sig. Den självupplevda 

prestationen och dess betydelse kan relateras till prestationsviljan hos Adcroft & Teckman (2008), 

att atleterna inte var helt nöjda med ett resultat om de kände att de inte fått ut all kraft, samtidigt 

som ett sämre resultat kunde vara okej om de kunnat ge allt under prestationen visar på 

avvägningen mellan dessa två delar, som enligt författarna båda behöver finnas hos en vinnare.  

 

Ett dåligt lopp där idrottarna inte får ut sin maximala kapacitet räknas som ett misslyckande. Det 

var viktigt för samtliga att prestera bra, inte bara hamna högt upp på resultatlistan. I de frågor i den 

empiriska undersökningen som rörde motivation kom det fram att belöningen för idrottarna var en 

bra prestation, dvs. få ut sin maximala kapacitet i ett viktigt lopp. Som vi sett ovan i analysen är det 

viktigt för idrottarna att släppa ett misslyckande relativt snabbt, ta med sig lärdomarna utifrån detta 

och gå vidare. Ett lopp där det känns dåligt, men slutresultatet ändå blir bra torde därför enligt min 

mening fungera som motivation och ge självkänsla till idrottarna inför nästa prestation då de får ett 

kvitto på att det kan gå bra även om det känns dåligt under prestationen. Inte ens en elitidrottare kan 

vara på topp varje dag och ett kvitto på att individen klarar att prestera även om kroppen känns trött 

eller seg, eller om individen inte kunnat få ut all kraft kan användas som motivation och peppning 

inför framtida lopp. En atlet tog upp att hon ständigt försökte höja sin lägsta-nivå för att på så sätt 
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kunna prestera på begäran (vilket kommer utvecklas längre fram i analysen), och att prestera bra 

med dålig känsla kan ses som en bekräftelse av att träningen givit resultat.  

 

5.8. Professionalism 
	  

Denna faktor är grundläggande för företagsatleter enligt Kelly, et. al (2007) som tar upp profession-

alism som en av de tendenser och beteenden som bör uppmuntras av arbetsgivaren. I litteraturen rö-

rande viktiga sekundära kompetenser för idrottsmän togs inte professionalism upp och den ansågs 

inte vara avgörande för prestation hos någon av respondenterna. Dock var det viktigt att agera pro-

fessionellt gentemot sponsorer och det ansågs även kunna öka lagkänslan, vilket leder till att den 

egna prestationen underlättas. Vidare tog respondenterna upp att det var viktigt för dem att ha ett 

professionellt synsätt på sig själv och idrotten, att deras arbete skapade värde för dem själva och 

andra vilket kunde leda till ökat självförtroende. 

 

En intressant åsikt som kom fram i intervjuerna var att nivån av professionalism hos idrottarna på-

verkades av organisationen inom vilken de verkade, som av flera atleter upplevdes som rörig och 

till viss del dysfunktionell. Atleterna är verksamma inom en ideell organisation, vilket till viss del 

kan förklara detta, men oberoende av organisationen var det viktigt för atleterna att sköta sin sats-

ning och inte släppa kontrollen när miljön blev rörig. Jag anser att professionalism dock är en av de 

grundläggande faktorerna för framgång, atleterna genomför en professionell idrottssatsning i den 

betydelsen att de har beslutat sig för att göra allt som krävs för att bli så bra de kan bli, tränar och 

tävlar på heltid och ger sig själva förutsättningarna att lyckas. Därför torde det vara viktigt att, en-

ligt vad respondenterna tagit upp, vara professionella i sin egen satsning, oavsett vad som händer 

runt omkring. Trots att denna faktor inte var avgörande för prestation torde den ändå vara viktig i 

den meningen att det är en grundläggande förutsättning för att lägga ned den tid och energi som 

krävs för att nå toppen. Det som företagsatleter kan ta med sig från den empiriska undersökningen 

är de åsikter som framfördes av stödperson 2, enligt vilken en professionell attityd spelade roll på så 

sätt att atleterna skulle vara i tid, ha förberett material, visar respekt och inte klagar på lagmedlem-

marna. Detta hänger ihop med att ha en plan för tävlingsdag eller för lopp, som har diskuterats 

ovan. Flera atleter tog upp betydelsen av att ha förberett sig för olika scenarion och skeenden, så att 

de inte påverkade deras prestation. 
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5.9. Hantering av stress och känslor 
	  

Att prestera på en hög nivå inom både idrotts- och företagsvärlden medför ett visst mått av stress 

och nervositet. Stress är inte negativt, utan kan leda till en bättre prestation, enligt Loehr & Sch-

wartz (2001) under förutsättning att individen kan hantera det på rätt sätt. Att uppnå det optimala 

tillståndet för prestation innebär att hitta en balans mellan stress och avslappning. Den empiriska 

undersökningen stod det klart att denna hantering var grundläggande för prestation hos elitidrottar-

na. Ingen av respondenterna skrämdes eller kände sig hotade av stress och nervositet, det var nöd-

vändigt för dem att vara nervösa för att lyckas prestera, vilket stämmer överens med Loehr & Sch-

wartz (2001). Hallett & Hoffman (2014) menade att optimal prestation byggde på att hantera stress, 

de definierade prestation som att kunna genomföra en planerad aktivitet under översyn av andra 

utan att krokna under press. Stress kom enligt författarna från en osäkerhet på den uppgift som 

skulle genomföras och på sin egen förmåga att genomföra den. Samtliga respondenter arbetade med 

strategier för att hantera och reglera nervositet, alltså både för att öka och minska stressnivåerna i 

kroppen. Vilka strategier som användes varierade mellan respondenterna, men det fanns några ge-

mensamma nämnare. Att känna sig säker på uppgiften som skulle utföras och på att individen gjort 

allt som krävs för att klara av att utföra denna på ett bra sätt var en viktig grund för att hantera ner-

vositeten. Flera atleter tog upp att de pratade med andra runt omkring för att hantera nervositet inför 

en viktig uppgift samt att det var viktigt att inte känna tvång, atleterna behövde veta att de tävlade 

och tränade för sin egen skull och inte för någon annan. 

 

Atlet 6 tog upp att hon alltid skulle behöva arbeta med att hantera stress, eftersom det är nödvändigt 

för prestation. Vilken nivå av nervositet som behövs skiljer sig åt i olika situationer, men det var 

nödvändigt att känna nervositet för att kunna prestera maximalt. Med detta resonemang som ut-

gångspunkt kan vi konstatera att det inte är någon idé att arbeta för att inte känna nervositet inför en 

uppgift, eftersom det får en att prestera bättre. Vi ska med andra ord inte arbeta mot nervositeten, 

däremot är det viktigt att kunna hantera och reglera nivån av nervositet så att den inte påverkar pre-

stationen negativt. Grundläggande för denna hantering verkar enligt den empiriska undersökningen 

ligga i förberedelse, självförtroende och tillit till den egna förmågan och positivt inställning inför 

uppgiften, för att så att säga väga upp för stress och nervositet, som kan kännas jobbigt att hantera 

och leda till negativa tankar. Atlet 5 berättade att denne aldrig använde ordet nervositet eftersom det 

är negativt laddat utan kallade känslan inför ett viktigt lopp, tävling eller träning för förväntan istäl-

let. Vilken strategi som passar för att kunna hantera nervositet varierar mellan individer, men det 

var en viktig del i detta arbete att ha någon annan att prata med, som kunde hjälpa till i hanteringen. 

En av respondenterna ville gå iväg och vara ensam för att hantera stressen, eller rättare sagt för att 
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inte störa de andra i laget med sin nervositet. Dock framkom det under intervjun att denna person 

ansåg sig sakna ordentliga verktyg för att hantera stressen, denne hade hellre stannat kvar och pratat 

med de andra för att kunna prestera bättre. Atlet 2 hanterade stress under prestation bra, under för-

utsättning att hon fick tillräckligt med återhämtning mellan prestationer och att stress annars kunde 

leda till att hon började tvivla på sig själv och sitt val att satsa på idrotten.  

 

Ingen av respondenterna hade problem med att hantera sina känslor, ett flertal ansåg att det var bra 

att släppa ut känslor av glädje eller besvikelse efter en prestation för att snabbt komma vidare. 

Denna fråga var starkt relaterad till hantering av misslyckande för respondenterna då negativa käns-

lor är svårare att hantera än positiva. Det viktigaste för atleterna var att kunna hantera negativa 

känslor gentemot andra, även om de inte tyckte om någon kunde de ibland behöva prestera tillsam-

mans och de kunde inte låta känslorna komma i vägen för denna prestation.  

 

5.10 Faktorer av betydelse för flow 
	  
Att samtliga respondenter upplevt flow både under träning och under tävling talar för att denna fak-

tor är viktig för prestation. Atleterna ansåg att flow var något de ville försöka uppnå och något som 

förbättrade deras chanser att prestera. Jackson, et. al. (2001) definierar flow som det optimala sta-

diet för prestation där koncentrationen är på topp och där atleten kan gå helt upp i den uppgift som 

ska utföras utan att störas av faktorer runt omkring. Jackson, et. al., undersökte ett antal faktorer 

som påverkade atleterna på ett sådant sätt att de kunde uppnå flow och fann att välutvecklade men-

tala färdigheter och verktyg var en viktig del i detta arbete. I den empiriska undersökningen åter-

kom atleterna till att balans i livet ledde till flow i idrotten. Dock var det inte nödvändigt för att upp-

leva flow, när allt annat var upp och ned kunde idrotten användas som en typ av paus från det som 

var jobbigt i livet. Anledningen till detta var den inre motivationen, även när andra delar av livet var 

mindre bra, var atleterna säkra på att de ville satsa på sin idrott. En intressant faktor som påverkade 

om atleterna kunde uppnå känslan av flow i träning eller tävling var enkelhet och tydlighet i trä-

ningen. Om träningsprogram, uttagningsregler eller övriga delar av organisationen runt om atleterna 

inte fungerade var det svårare för atleterna att hitta flytet än om andra delar i livet var i obalans. Jag 

tycker detta var intressant, när atleten når det stadium där idrotten blir ens arbete, behöver denne 

börja anpassa sig efter och till en organisation av stödpersoner, tränare, förbundskaptener och li-

kande. Om dessa bitar inte fungerar verkar det som att risken för att atleterna ska prestera sämre 

ökar. Denna faktor torde även påverka den som vill göra karriär inom företagsvärlden, om arbetsli-

vet är i obalans påverkas den egna prestationen negativt i större utsträckning än om andra delar i li-

vet inte fungerar för tillfället. En annan stor faktor som påverkade upplevelsen av flow var positiva 
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känslor, en positiv attityd gentemot uppgiften, bra stämning i träningsgruppen och positiva tankar. 

Grunden för att uppleva flow var enligt atleterna, så som med många andra kompetenser, beslut-

samhet och motivation.  

 

5.11 Att kunna prestera på begäran 
	  
Grunden för att bli framgångsrik, både inom idrotts- och företagsvärlden är att kunna prestera på 

konstant, jämn och hög nivå (Loehr & Schwartz, 2001, Kelly, et. al., 2007, Jackson, et. al 2001, 

Lesyk, 1998). Det går inte att välja vilken dag det är final i VM, uttagning till OS eller dags för 

styrketest, lika lite som det går att välja vilken dag en viktig presentation, säljmöte eller arbetsinter-

vju ska genomföras. Därför behöver både idrottsmän och företagsatleter kunna prestera på begäran, 

det är enligt min mening det som all träning och allt arbete ska förbereda individen för.  

 

Det framkom i den empiriska undersökningen att atleterna behövde känna att en uppgift var viktig, 

vara säker på sig själv och uppgiften samt kunna fokusera. För att vara säker på uppgiften behöver 

individen givetvis ha tränat inför denna, men också ha en planering och ett upplägg för genomfö-

randet, något som atleterna i den empiriska undersökningen arbetar med genom att ta fram loppla-

ner för de distanser de sedan tävlar på. Dessa planer används sedan i träningen, atleterna har pass 

där de paddlar enligt planen, men i lägre hastighet än under tävling för att den ska sätta sig ordent-

ligt och för att det ska gå automatiskt på tävling. Utöver en plan för loppet arbetade några av re-

spondenterna med att göra upp planer i förväg för olika scenarion som kunde uppstå under en täv-

ling, så som att det blåser mer än vanligt, att materialet inte fungerar som det ska eller det blir en 

förskjutning i tidsprogrammet för tävlingen.  

 

En av respondenterna tog upp det faktum att individen, genom att hela tiden försöka prestera på 

topp på träning utvecklar sina förmågor och höjer lägstanivån för att just klara av att prestera på be-

gäran. Ingen av respondenterna hade några problem med att förbereda sig för att prestera på begä-

ran, det är det all träning går ut på. Samtidigt var det viktigt att veta vad individen förväntades pre-

stera och ha en plan för uppgiften. Om atleterna hade alla dessa faktorer på plats hade de inga pro-

blem att prestera på begäran, de kunde ställa in sig på att prestera relativt snabbt. För de fall då atle-

terna var oförberedda på prestation, exempelvis då de kom till ett vanligt träningspass som visade 

sig vara oförberedda testlopp eller liknande kunde de gå in i sig själva och försöka släppa allt runt 

omkring och på så sätt prestera bra även om de var trötta fysiskt eller mentalt.  
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5.12 Självförtroende och självkänsla 
	  
Jackson, et. al. (2001) forskade på kopplingen mellan självuppfattning, psykologiska färdigheter 

och flow hos idrottsmän. Enligt dem var god självuppfattning grunden för att utveckla goda psyko-

logiska färdigheter för att kunna prestera, och denna självuppfattning tillsammans med psykolo-

giska färdigheter underlättade för de studerade atleterna att uppleva flow. Jackson, et. al. (2001) de-

finierade god självkännedom som en förmåga att kunna sätta mål anpassade efter den egna fysiska 

förmågan, kunna hantera känslor, m.m. Jones & Spooner (2006) fann att självförtroende var en av 

de viktigaste faktorerna för framgång hos högpresterande personer, oavsett om dessa var idrottare 

eller arbetade inom företagsvärlden. Hallett & Hoffman (2014) rankar självförtroende som den ab-

solut mest betydelsefulla faktorn för prestation, individen behöver tro på den egna förmågan att 

klara av en uppgift för att lyckas med detta. Enligt Birrer & Morgan (2010) kan arbeta med sekun-

dära kompetenser och utveckling av ett system för att klara av att hantera stress eller liknande leda 

till en ökning i självförtroende, vilket i sin tur ger bättre fokus under prestationen. Om en person vet 

om sina styrkor och svagheter, samt har drömmar och motivation kommer denne få en stark känsla 

av det författarna kallar self-concordande och därför oftare når sina uppsatta mål. Även Gordon 

(2007) betonar vikten av självförtroende eftersom det är en komponent för att få mental tuffhet.  

 

I den empiriska undersökningen pekade samtliga respondenter på självförtroende och självkänsla 

som viktiga grundfaktorer för deras prestation på träning och tävling. De definierade självkänsla 

och självförtroende som förmågan att tro på sig själv och sin förmåga inför en utmaning samt att 

klara av att fokusera på sig själv och uppgiften i motsats till att tänka på vad andra säger och tänker. 

Att ha ett bra självförtroende och självkänsla ledde enligt respondenterna till en realistisk självbild, 

som i sin tur påverkade de mål atleterna satte upp för sig själva. Vidare var bra självförtroende 

grunden för att klara av att tänka positivt, hålla fokus samt hantera stress, känslor och misslyckan-

den. Detta stämmer överens med Jackson, et. als. (2001) uppfattning om att god självuppfattning är 

grunden för utveckling av psykologiska färdigheter. Ett gott självförtroende kom från träning och 

hårt arbete samt realistiskt satta mål och var en viktig faktor för att kunna prestera på begäran, om 

atleterna kände sig säkra på sig själva och den träning de gjort kunde de fokusera och prestera bättre 

under tävling.  

 

5.12 Position i laget 
 

I inledningen av intervjuerna frågade jag respondenterna om deras position i laget. Detta var tänkte 

som en inledande fråga för att senare kunna identifiera respondenterna i transkribering och lik-
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nande, men det visade sig vara en fråga som var intressant för respondenterna och deras framgång. 

Min tanke med frågan var att de skulle svara om de var atleter, coacher eller vilken sträcka de täv-

lade på, men samtliga svarade på vilken roll de tagit inom gruppen. Alla respondenter hade en klar 

uppfattning om vilken roll de hade fått, eller tagit i gruppen. Dessa roller är inte formella, dvs. det 

handlar inte om någon utpekad ledare eller liknande utan rollfördelningen har en informell bak-

grund. Med olika roller följer olika typer av ansvar och vilken roll en person tar i en grupp beror på 

dennes personliga egenskaper. Den vanligaste anledningen till konflikter inom en organisation eller 

grupp är att alla inte har fått eller tagit en tydlig roll som denne är bekväm i (Whyte, 2015).  Även 

om atleterna i kanotlandslaget är individuella idrottare, behöver de ibland prestera tillsammans, inte 

minst under träningsläger då de tränar i olika grupper beroende på vilken distans de tävlar på. Den 

empiriska undersökningen visade att alla hade en uppfattning om sin position i laget samt att alla 

någon gång fått kompromissa med sina egna viljor för att bibehålla god stämning i gruppen. Om vi 

knyter an till Whytes (2015) resonemang kan en anledning till att denna typ av konflikter ibland 

uppstått vara att atleterna har olika uppfattningar om sina positioner i laget.  Vidare följer av 

Whytes (2015)  synsätt att det är viktigt att vara bekväm med den position man har i laget för att 

kunna prestera på topp, det är viktigt att alla har en bra position för att både individen och laget ska 

kunna utvecklas. I kanotlandslaget behöver atleterna ta ansvar för sin egen satsning och en av re-

spondenterna uttalade att denne medvetet sett till att ta en ledarposition för att slippa kompromissa 

med sin träning. Vidare tyckte samtliga respondenter att det var viktigt att trivas med den position 

de hade i laget för att lyckas prestera på högsta nivå.  

 

Av den tidigare forskningen och den empiriska undersökningen kan vi därför se att vilken position 

individen har i laget är viktigt för den egna prestationen, även när det rör sig om individuella idrot-

tare med stort ansvar för den egna satsningen. Att positionen i laget har betydelse för framgång 

inom lagidrott är ingen överraskning, men genom den empiriska undersökningen har det visats att 

det har betydelse även för individuell idrott. Överfört till företagsvärlden torde position inom den 

organisation individen arbetar därför ha betydelse för prestationen och framgången på arbetet. Flera 

av respondenterna tog upp att de inte ansåg att det spelade någon roll om de hade en ledarroll eller 

en mer tillbakadragen sådan inom gruppen, så länge de kunde framföra sin åsikt när något verkligen 

var viktigt för dem och deras prestation. Av större vikt än vilket position eller roll atleterna tagit i 

laget, verkade vara att de var trygga i sina roller och trivdes i gruppen. På samma sätt torde det vara 

i företagsvärlden, även om målet är att prestera på topp i gruppen torde att individen trivs med sin 

roll och kan framföra sina åsikter när detta behövs för att optimera förutsättningarna för prestation 

ha betydelse för framgång.  
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5.13 Nackdelar med hög prestation 
 

Att prestera på toppnivå innebär en lång rad fördelar, men också nackdelar. Hall (1999) tog upp 

fyra stycken nackdelar, eller svårigheter som högpresterande personer stöter på, så som att de har ett 

sämre nätverk för lärande, de lättare får fiender, inte varit med tillräckligt många misslyckanden 

och inte fått tillräcklig feedback. Den andra svårigheten, att det är lättare att få fiender, var något 

som atleterna kunde relatera till. Samtliga var väldigt försiktiga och hemlighetsfulla med vad som 

gjort dem bra, de ville inte dela med sig av sina framgångsfaktorer utan ett löfte om anonymitet. Jo-

nes & Spooner (2006) tog upp det faktum att högpresterande personer oftare känner sig ensamma 

och isolerade, eftersom framgång leder till misstänksamhet och missunnsamhet från omgivningen. 

Även detta faktum kunde intervjupersonerna relatera till, ju bättre de blev desto mer var de tvungna 

att ta eget ansvar för satsningen. Atlet 2 tog upp att hon ibland inte sade sina åsikter eller berättade 

hur stolt hon var över en prestation för andra, eftersom hon inte ville stöta på denna missunnsamhet 

och uppfattas som skrytig. Som högpresterande person behöver individen lära sig hantera dessa 

problem, ett sätt att göra detta på är, som Jones & Spooner (2006) föreslår, skaffa någon utomstå-

ende att prata med. Detta var också ett välbeprövat sätt för atleterna att hantera detta, träffa utom-

stående personer, föräldrar, pojk- eller flickvän samt kompisar som kunde ge dem perspektiv på 

tillvaron och få dem att känna sig mindre ensamma och utsatta. Att försöka ha tid att träffa familj 

och vänner, samt göra något annat utöver idrotten gav atleterna en chans att fokusera på annat och 

känna meningsfullhet när de för stunden kände sig trötta på idrotten. Flera atleter tog upp att de i 

svåra situationer som misslyckanden eller när de kände sig mindre motiverade, tänkte att idrotten 

bara var en del av livet och kunde hitta motivation och inspiration genom att göra något annat, som 

att träffa vänner, familj eller liknande. Ett flertal av atleterna studerade på distans eller hade en 

hobby (exempelvis virkning eller tv-spel) som de kunde göra på tävlingar eller under träningsläger 

när de stötte på några av de problem som kommer från att vara en högpresterande person. 
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6 Bidrag 
 

Nedan kommer studiens bidrag att presenteras. Syftet med denna studie har varit att belysa hur in-

divider kan utvecklas på arbetsplatsen genom att lära från individuella idrottare och hur de kan ar-

beta med att förbättra sekundära kompetenser, utveckla sin verktygslåda för prestation och därmed 

utvecklas till att bli företagsatleter. Denna del av arbetet kommer att struktureras på så sätt att det 

teoretiska bidraget redovisas först, följt av en praktisk del där den prestationsinriktade verktygslåda 

som utvecklats i studien gås igenom.  

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

 
Studiens teoretiska bidrag har sin grund i den vidareutveckling och konkretisering av tidigare forsk-

ning som presenterats ovan i det empiriska materialet, där betydelsen av sekundära kompetenser 

och utvecklingen av dessa bekräftats. Genom att utveckla dessa kan en företagsatlet utveckla och 

optimera sin prestation (Loehr & Schwartz, 2001). De framgångsfaktorer som undersökts i den em-

piriska undersökningen är hämtade från tidigare forskning och för samtliga de undersökta kompe-

tenserna gäller att de i den empiriska undersökningen visade sig ha betydelse för prestation för eli-

tidrottarna. Studiens teoretiska bidrag är den genomgång och sammanställning avsekundära kompe-

tenser från både företags- och idrottsvärlden som gjorts i den teoretiska ståndpunkten och sedan vi-

dareutvecklats i den empiriska undersökningen, vilken visade på tekniker och idéer för hur en före-

tagsatlet kan arbeta med att utveckla och förbättra kompetenserna för att prestera på topp. En syn-

punkt som framkom i den empiriska undersökningen var att det var viktigt för elitidrottarna att veta 

varför de skulle genomföra ett visst träningspass eller vad som förväntades av dem vid ett prestat-

ionsögonblick och min förhoppning är att denna studie kan underlätta detta. I den tidigare forskning 

som tagits upp i studien har fokus legat på att identifiera kompetenser, snarare än att identifiera sätt 

att arbeta med dessa, eller vad syftet med arbetet är (se exempelvis Loehr & Schwartz, 2001 eller 

Hallett & Hoffman, 2014). Den vidareutvecklingen har sedan skett i den empiriska undersökningen 

och i analysen av resultaten tillsammans med tidigare forskning, för att kunna bygga vidare på den 

teori som redan fanns inom området.  

 

Grunden för en företagsatlet ligger i att kunna prestera på begäran, i stressade och ständigt omväx-

lande situationer, där ofta mycket står på spel (Loehr & Schwartz, 2001). Efter denna studie har en 

tydligare bild av vad det krävs för att klara det, med hjälp av några av världens främsta elitidrottare 

har förståelsen för detta ämne ökats och häri ligger studiens bidrag. Det absolut mest grundläggande 
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för att kunna prestera är att ha en inre drivkraft, en egen vilja att prestera. Detta har konstaterats i ti-

digare forskning, exempelvis hos Jones & Spooner (2006) och Whyte (2015), och bekräftas i den 

empiriska undersökningen i denna studie, samtliga atleter byggde prestation på detta. Vidare stod 

det klar att det var viktigt att känna motivation, men att denna inte kom automatiskt utan krävde ar-

bete. Whyte (2015) tar upp betydelsen av att sätta upp mål i arbetet med att förbättra sin prestation 

och för att känna motivation i det dagliga arbetet eller i träningen. Enligt många av atleterna kom 

motivationen från långsiktiga mål, de tänkte på kommande tävlingar eller läger för att klara av att 

genomföra ett jobbigt pass då motivationen tröt. Att kunna hålla fokus och koncentration på uppgif-

ten var även det en viktig faktor för elitidrottarna. I den empiriska undersökningen syntes ett starkt 

samband mellan kortsiktiga mål och fokus, många av elitidrottarna arbetade med att sätta ett mål för 

det specifika träningspasset, eller för det lopp de skulle köra. Dessa mål var inte nedskrivna och ut-

talades inte alltid, men hjälpte ändå atleterna att prestera. Att målsättningen inte sattes på pränt var 

något som gällde för både kortsiktiga och långsiktiga mål, däremot arbetat alla med båda typer av 

mål och i vissa fall underlättade det att berätta om de långsiktiga målen för någon utomstående för 

att få dem att kännas mer realistiska. Här syntes en skillnad mot tidigare forskning, både Jackson, 

et. al. (2001), Lesyk (1998), Birrer & Morgan (2010) och Whyte (2015) pekade på vikten av kon-

kreta, tidsbestämda och tydligt utsatta mål. Frågan blir då om atleterna hade kunnat tjäna på att ar-

beta med mer konkreta sådana och nå en större framgång. Min åsikt om detta är att det ibland kan 

vara svårt för atleterna att sätta sådana konkreta mål, eftersom framgång inom idrott beror på en 

lång rad olika faktorer som de inte kan påverka, så som väder, vind och så vidare. Som några av at-

leterna tog upp i den empiriska undersökningen kunde de vara nöjda med ett lopp som de inte hade 

vunnit, om de kände att de fått ut allt. Här kan det finnas en skillnad mellan idrott och företag där de 

senare inte påverkas av lika många faktorer och där företagsatletens framgång inte hindras av and-

ras framgång. Vidare kan de lite mer informella målsättningarna vara ett sätt för atleterna att skydda 

sig själva, om de skriver ner och uttalar specifika mål blir det tydligare för omvärlden när de inte 

uppnår dem. Även detta tror jag kan vara en bidragande faktor och en förklarande orsak till de mer 

lösa målen. Målsättning är kopplad till det som Birrer & Morgan (2010) kalla självupplevd effekti-

vitet, alltså en persons tro på sin egen förmåga att lyckas. En bra målsättning står i proportion till 

den självupplevda effektiviteten och bidrar till en känsla av samhörighet med målen. Jag anser att 

det kan vara så att några av atleterna intalar sig själva att de kan prestera bättre än vad de egentligen 

kan, alltså att de bortser från vissa svagheter för att få ett bättre självförtroende. Detta högre själv-

förtroende kan leda till att man prestera över förmåga men det leder även till fler besvikelser när at-

leterna misslyckas med att nå målen. 
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Samtliga atleter hade tagit ett aktivt beslut om att satsa 100 % på sin idrott, vilket ansågs vara avgö-

rande för framgång av samtliga. Detsamma gällde för att hålla en positiv attityd gentemot träning 

och tävling, det samband som Jackson, et. al. (2001) såg mellan negativt tänkande och sämre pre-

station bekräftades i den empiriska undersökningen. Vidare arbetade samtliga med mentala bilder, 

både visuella och kinestetiska, baserade på känslor. Att våga och kunna se sig själv som vinnare, 

komma först över mållinjen och se sig själv stå överst på prispallen var väsentligt för idrottarna.  

 

I analysen av det teoretiska och empiriska materialet framkom det att alla delar hänger ihop, målen 

ger motivation, den positiva attityden hjälper till vad gäller hantering av stress, vilket i sin tur är en-

klare om individen har ett gott självförtroende. Prestation på toppnivå kräver att alla delar stämmer, 

gör de det kommer individen klara av att nå det som Loehr & Schwartz (2001) kallar för Ideal State 

of Performance, dvs. det läge där de fysiska och mentala krafterna arbetar tillsammans, där totalt 

fokus ligger på uppgiften och där individen kan få ut alla sina krafter. Något som stod klart för mig 

i genomförandet av den empiriska undersökningen var att även om alla atleter arbetade med de 

mentala faktorerna var det viktigt för dem att tänka lagom, dvs. inte fundera över känslor, stress, 

vad andra skulle tycka och så vidare när det väl var dags för prestation. Om individen övertänker 

något kommer det leda till en sämre prestation istället för en bättre, flera av intervjupersonerna var 

av uppfattningen att de ibland bara behövde stänga av och köra. Av detta följer att arbetet med men-

tala framgångsfaktorer är viktigt och har stor betydelse, men att det kanske inte bör genomföras 

strax innan eller under en viktig prestation. Ibland kommer, som tagits upp i analysen, även en hög-

presterande person ha en sämre dag och då gäller det att ändå klara av att prestera på begäran, utan 

att falla in i negativa tankar eller stressa upp sig över att motivation inte är på topp eller liknande. 

 

Att självförtroende är en viktig komponent för maximal prestation framkom både i den teoretiska 

och empiriska undersökningen. Ett praktiskt exempel på detta framkom i inledningen av intervjuer-

na, där den andra frågan var ” Vad tror du är anledningen till att just du är en av världens främsta 

kanotister?”(Intervjuguide, bilaga 1). Ingen av de tillfrågade hade någon invändning mot denna 

formulering, trots att bara en av de intervjuade faktiskt tagit ett VM-guld i sin karriär. Enligt min 

mening är det ett tecken på betydelsen av självförtroende och visar även på respondenternas upp-

fattning om sig själva och deras mål i karriären. Att tänka på sig själv som en av de främsta och inte 

tveka på detta visade sig i intervjuerna vara något som samtliga respondenter gjorde och som därför 

visar på betydelsen av den egna uppfattningen om sig själv för framgång.  

 

Det finns även en rad nackdelar med hög prestation, enligt Hall (1999) främst fyra stycken stora 

områden som tagits upp under 5.13 ovan, samt att högpresterande personer oftare känner en känsla 
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av ensamhet, då framgång leder till missunnsamhet och misstänksamhet från omgivningen (Jones & 

Spooner, 2006). Detta kunde atleterna i den empiriska undersökningen relatera till. Min erfarenhet 

av att arbeta med atleterna är att de generellt är mer egocentrerade än andra människor, eftersom 

kroppen är deras arbetsredskap och de behöver vara i god form både fysiskt och psykiskt för att 

kunna prestera måste de vara på detta sätt. Detta leder dock ibland till konflikter mellan personer i 

laget, eller mellan atleter och utomstående som inte har förståelse för detta faktum. Jones & 

Spooner (2006) menar att lösningen för högpresterande personer som känner sig ensamma ligger i 

att hitta någon utomstående att prata med, vilket bekräftades i den empiriska undersökningen. Hög-

presterande personer kan enligt författarna känna sig isolerade på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan 

motverka prestation. Enligt vad Hall (1999) tar upp kan högpresterande personer även ha problem 

med feedback, vilket jag tror hänger ihop med den missunnsamhet från andra människor som de 

framgångsrika atleterna möter. I förlängningen innebär det att en högpresterande person kan vara 

svår att arbeta med, eller vara chef över. Samtidigt framgick det i den empiriska undersökningen att 

atleterna hade relativt god insikt angående vad de behövde för prestation, vilket kan göra dem mer 

självgående än andra personer. Vidare tog atlet 2 upp att hon anpassade sig efter de andra, inte be-

rättade om alla framgångar för att undvika missunnsamhet och misstänksamhet, vilket kan leda till 

frustration för den enskilde men kanske kan vara bättre för gruppen. En högpresterande personer 

behöver därför enligt min mening lära sig läsa av och känna av stämningar i en grupp eller på en ar-

betsplats och delvis anpassa sig till det sammanhang denne befinner sig i, dock utan att kompro-

missa med det kvaliteter som leder till framgång. Detta kan vara en svårt balansgång och Jones & 

Spooners (2006) teori om betydelsen av någon utomstående att tala med samt atleternas försök att 

hitta annat att fokusera på när de blir trötta på allt som rör idrotten är två strategier för att kunna 

prestera på topp och samtidigt fungera tillsammans med andra. 

 

6.2 Praktiskt bidrag - Verktygslåda för prestation 
 

Studiens praktiska bidrag är den genomgång och sammanställning av sekundära kompetenser från 

både företags- och idrottsvärlden som gjorts i den teoretiska ståndpunkten. Denna har vidareutveck-

lats i den empiriska undersökningen, med tekniker och idéer för hur en företagsatlet kan arbeta med 

att utveckla och förbättra kompetenserna för att prestera på topp. En synpunkt som framkom i den 

empiriska undersökningen var att det var viktigt för elitidrottarna att veta varför de skulle genom-

föra ett visst träningspass eller vad som förväntades av dem vid ett prestationsögonblick och min 

förhoppning är att denna studie kan underlätta detta. I den tidigare forskning som tagits upp i stu-

dien har fokus legat på att identifiera kompetenser, snarare än att identifiera sätt att arbeta med 

dessa, eller vad syftet med arbetet är. Bidraget från denna studie är att försöka bredda utbudet av 
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verktyg med nya sådana, men även gamla verktyg och nya sätt att använda dem utifrån elitidrottares 

perspektiv. En grundläggande faktor för framgång inom näringslivet, som berörts i den teoretiska 

ståndpunkten ovan men som inte tagits upp i den empiriska undersökningen, är fysisk aktivitet och 

träning. Detta är dock ingen mental faktor och därför har denna inte undersökts i studien. Det är 

ändå en viktig del som behöver få en plats i en företagsatlets framgångspussel.  

 

För att skapa en överblick över de verktyg som tagits fram i studien presenteras de i tabellform ne-

dan. En implementation av dessa verktyg på en arbetsplats kräver anpassning till organisations-

kultur och till det arbete som ska utföras. Birrer & Morgan (2010) gjorde en åtskillnad mellan kom-

petens och teknik, där kompetens är förmågan att utföra en viss uppgift och teknik är det som an-

vänds för att genomföra och utveckla förmågan. Denna terminologi kommer användas i tabellen 

nedan, tillsammans med en kortfattad beskrivning av syftet med att använda verktygen. Målsätt-

ningen med att använd sig av verktygen är att kunna prestera på begäran. För att kunna göra detta 

krävdes det att uppgiften kändes viktig, att individen hade självförtroende och kunde fokusera. Allt 

de arbete och all den träning som läggs ned fram mot prestationen har som mål att förbereda före-

tagsatleten för detta. De verktyg som presenteras i listan har följande syfte: 

 

En företagsatlet behöver kunna 

• Prestera på begäran  

• Prestera på sin maximala förmåga 

• Under press och stress 

• Oavsett hur konkurrenterna presterar 

För att kunna lyckas med detta behöver företagsatleten ha 

• En god fysisk kondition för att orka fokusera 

• En tydlig bild över vad som förväntas i det givna prestationsögonblicket 

• En verktygslåda för prestation, som presteras nedan: 

 

Kompetens Syfte Teknik 
Självförtroende Grund för att utveckla goda 

psykologiska färdigheter 
och ha en god självuppfatt-
ning, vilket leder till realist-
iska mål och underlättar 
hanteringen av stress m.m. 

• Följa planen för träning och 
förberedelse inför prestationen. 

• Realistiska mål, rätt målsätt-
ning gör det enklare att upp-
fylla målet och ger därmed ett 
ökat självförtroende 

• Arbeta hårt och fokuserat på 
träning/ i förberedelser inför 
prestationen 
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Position i gruppen En bekväm position leder 
till trygghet och underlättar 
att framföra sina åsikter och 
idéer 

• Hitta en roll individen är be-
kväm med i gruppen 

o Individen har eget an-
svar för sin prestation 
och behöver kunna 
framföra åsikter angå-
ende hur denna ska för-
bättras. 

o Ledarroll eller följare 
spelar ingen roll, trygg-
het viktigare 

Motivation Bränsle att genomföra trä-
ning och prestation 

• Långsiktiga mål 
• Planering 

Fokus och koncentration Krävs för att kunna använda 
alla krafter, fysiska och 
mentala under prestation 

• Kortsiktiga mål 
• Fokusera inåt, på teknik, lopp-

plan, känsla och uppgiften. 
• Ritualer för att hitta fokus 
• Mentala bilder 

o Förberedelse för mental 
prestation 

o Visuella eller kineste-
tiska  

o Föreställa sig själv pre-
stera under träning för 
att lyckas med det när 
det väl gäller. 

• Lopplan 
o Detaljerad plan för vas 

som händer innan och 
under prestation, men 
utrymme för olika 
scenarion. 

Positiv attityd Förutsättning för att kunna 
hantera stress, nervositet 
och för att kunna utvecklas, 
undvika negativa tankar 
som motverkar prestation 

• Starkt kopplad till motivation. 
• Vända negativa tankar: 

o Fokusera på teknik och 
plan 

o Veta att man gjort allt 
man kunnat inför pre-
stationen 

o Öva på att vända nega-
tiva saker till positiva i 
vardagen, allt går att se 
positivt! 

Beslutsamhet och profess-
ionalism 

Gör det enklare att genom-
föra träning och arbeta mot 
prestationen, ökad trygghet, 
tillit och självförtroende 

• Ta ett aktivt beslut om att ge 
allt mot ett uppsatt mål. 

• Hitta grundläggande värden 
hos sig själv och kopplad pre-
stationen till dessa. 

• Ha ett professionellt synsätt på 
sig själv gör det enklare att se 
ett värde i den tid man lägger 
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ned 
o Komma förberedd 
o Inte klaga på andra 
o Visa respekt 

Hantera misslyckanden Negativa känslor tar energi 
som annars kunnat använ-
das för prestation 

• Försöka släppa snabbt och gå 
vidare 

• Lära sig och analysera vad som 
gått fel 

• Agera och ta ansvar för det in-
träffade 

• Förbättra! 
o Ökad kontroll och 

större chans att göra rätt 
nästa gång. 

Självupplevd prestation Prestationsvilja, jämfört 
med tävlingsvilja, leder till 
utveckling av den egna ka-
paciteten.  

• Fokus på träning för att höja 
sin lägsta-nivå 

• Inte ge upp fast känslan är då-
lig 

Hantera stress och känslor Rätt nivå av anspänning är 
en förutsättning för toppre-
station, balans mellan stress 
och avslappning är en 
grundläggande förutsättning 
för prestation. Ett visst mått 
av nervositet förbättrar pre-
stationen 

• Inte skrämmas av nervositet el-
ler starka känslor 

• Planera 
o Fokus på lopplan och 

den uppgift som ska ut-
föras minskas nervosi-
teten 

• Förberedelse, vilket ger ökat 
självförtroende 

o Lita på sig själv och det 
arbete man lagt ner in-
för en prestation 

• Hitta någon utomstående att 
prata med 

• Byta ut negativt laddade nervo-
sitet mot positivt laddade för-
väntan 

Uppleva flow I flow är koncentration och 
fokus på topp vilket under-
lättar optimal prestation 

• Upprepade bra prestation 
• Balans i livet 

o Även vid obalans kan 
flow uppnås, då det blir 
en flykt från övriga li-
vet, men det är enklare 
vid balans 

• Motivation 
• Enkelhet och tydlighet i arbetet 

mot prestationen 
• Positiv attityd 
• Beslutsamhet 

Hantera ensamhet, miss-
unnsamhet och misstänk-
samhet 

Höprestation kan leda till 
dessa känslor, vilka kan 
motverka maximal prestat-

• Prata med någon utomstående 
• Släppa fokus på idrotten för en 

stund 
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ion • Ha balans och lägga tid på 
andra viktiga områden i livet 
som skapar glädje och me-
ningsfullhet, så som familj och 
vänner 

	  	  
	  
Figur	  10	  -‐	  Företagsatletens	  verktygslåda	  för	  prestation.	  

	  
Samtliga kompetenser som tagits upp i tabellen ovan går att arbeta med, de kräver ett ständigt ar-

bete och utveckling, vilket visade i den empiriska undersökningen där atleterna tog upp att de arbe-

tade med de sekundära kompetenserna hela tiden. Att vara en företagsatlet innebär att vara en per-

son som förbättras och utvecklas snabbare än andra och därmed även befordras och får fler fördelar 

än andra personer. Genom att använda sig av de verktyg som utvecklats ovan underlättas och på-

skyndas vägen mot toppen och mot prestation på maximal nivå. 

 

De som nått toppen har tagit sig dit genom upprepade bra prestationer, målsättning och planering. 

Samtliga respondenter i den empiriska undersökningen underströk betydelsen av planering, de hade 

en planering för träningen för minst ett år framåt, trodde på planen och klarade av att hålla sig till 

den även när andra kom med åsikter. Något som jag anser att företagsatleter kan ta med sig från eli-

tidrottarna är arbetet med s.k. lopplaner, dvs. planer för prestationen. Atleterna arbetade med planer 

för hela tävlingsdagen, dvs. hur långt innan de åt frukost, åkte till tävlingsplatsen, bytte om, värmde 

upp, drack vatten och så vidare. Viktigt var dock att denna plan var utformad så att det fanns många 

olika scenarion och lösningar för problem som kunde uppstå under dagen, atlet 5 tog upp att han 

inte bara hade en plan med ett sätt dagen kunde utveckla sig på, utan med flera olika vägar och lös-

ningar på problem som skulle kunna uppstå. På detta sätt var han förberedd på allt, oavsett om det 

var att materialet gick sönder eller att tävlingarna blev försenade. Utöver detta hade atleterna nog-

granna planer för själva prestationen, som de ofta övade på i träningen inför prestationen. 

 

 En av de sträckor atleterna tävlar på är 500 meter, som tar lite under 2 minuter att paddla. Denna 

sträcka är oerhört jobbig, det är den sträcka där atleternas mjölksyretålighet sätts på hårdast prov. I 

slutet av ett 500-meterslopp är det inte ovanligt att det svartnar för ögon på atleterna, ett vanligt 

problem är att de inte riktigt orkar hela vägen i maxfart, pga. mjölksyra (Stödperson 1). En lopplan 

för denna sträcka kan se ut på följande sätt: 

Distans paddlad Fokus/uppgift 

Start Hårda drag, snabbt upp i fart 

50 meter Sträcka ut, komma in i teknik 
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100 meter Marsch-fart 

250 meter Halvvägs, öka tempo och frekvens 

300 meter Inleda spurten 

400 meter ALL OUT! 

500 meter Målgång 

 
Figur	  11	  –	  Lopplan	  för	  atlet	  5	  över	  500	  meter.	  

	  
En plan liknande denna torde kunna utformas även för företagsatleten. De intervjuade elitidrottarna 

hade som sagt en plan för dagen, utformade på ett sådant sätt att problemlösningen kunde underlät-

tas, samt en noggrann, detaljerade och intränad plan för själva prestationen, vilket hjälpte dem att 

släppa sin nervositet och hitta fokus i uppgiften. Att utforma en sådan plan ger ett ökat självförtro-

ende och kan därför underlätta topprestation. Hur planen ska se ut för en företagsatlet beror på vil-

ken prestation som ska utföras, den kan med fördel utformas tillsammans med coach, chef eller an-

nan person som individen litar på, vilket är något som även elitidrottarna gjort. Denna plan kan ut-

vecklas och anpassas efter de individuella behoven över tid och den kommer att se olika ut för olika 

personer och olika uppgifter. Elitidrottarnas uppgift är att paddla en given sträcka så snabbt som 

möjligt och en del av syftet med lopplanen är att bibehålla fokus på sig själv och inte bli stressad 

över konkurrenter, vissa startar snabbare och vissa avslutar snabbare, men det gäller att hålla sig till 

den plan där den egna prestationen maximeras och inte funderar på hur långt för eller efter de andra 

är. I elitidrottarnas lopplan behövs inga reservplaner för hur loppet utvecklar sig, vilket det skulle 

kunna behövas för en företagsatlet, det går kanske inte att ha samma plan för varje säljmöte om fö-

retagsatleten säljer till företag eller personer med olika behov och olika krav. Den plan som används 

av en företagsatlet kommer därför kanske mer lika den plan som elitidrottarna utvecklat för täv-

lingsdagen och som innehåller olika alternativ och lösningar. 

	  

6.3 Förslag på vidare forskning 
	  
Denna studie har bidragit till att öka förståelsen för hur s.k. företagsatleter kan arbeta mot optimal 

prestation genom att utveckla de sekundära kompetenserna med hjälp av elitidrottare. Genom den 

teoretiska och empiriska undersökningen har det utvecklats en modell för hur och varför företagsat-

leter bör arbeta med de sekundära kompetenserna för att nå framgång inom sitt område. Målet med 

studien har inte varit att ge en heltäckande bild över ämnesområdet, då det kräver ett större ut-

rymme och mer tid än vad som varit möjligt att lägga ned på arbetet inom ramen för denna kurs. 

Vidare har den empiriska undersökningen genomförts med en typ av framgångsrika idrottare, indi-
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viduella sådana inom kanotsporten. Det finns flera intressanta och utmanande sätt att arbeta vidare 

med forskningen inom området, två exempel ges här nedan: 

 

• Undersökning av tillämpligheten för de studerade kompetenserna och teknikerna praktiskt, 

på företag. 

• Undersöka organisationskulturens betydelse för en sådan tillämpning. 

• Genomföra en liknande undersökning med en annan typ av idrottare, exempelvis lagidrot-

tare. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Info om studien, inspelning osv.  

 

Vilken position har du i landslaget? 

 

Vad tror du är anledningen till att just du är en av världens främsta kanotister? 

 

 

Hur tänker du kring: 

• Motivation 

o Belöning 

o Fördelar 

o När det går trögt 

 

• Målsättning 

o Huvudmål 

o Delmål 

o Belöning 

 

• Attityd till tävling och träning 

• Peppning 

• Avslappning 

• Negativt tänkande 

• Beslutsamhet 

• Vid misslyckande 

• Fokus 

• Emotionell avslappning 

• Självupplevd prestation 

• Mentala bilder 

• Hantering av stress 

• Hantering av känslor 

• Koncentration 
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• People Skills, dvs. kunna kommunicera känslor och tankar 

• Professionalism 

• Självförtroende 

 

Har du upplevt att du varit inne i ett flow?  

-Hur gör du för att ett sådant ska kunna uppstå? 

 

Hur gör du för att kunna prestera maximalt? 

 

Hur gör du för att kunna prestera på begäran? 

 

Verktygslåda för prestation? 

 
 
 


