
Från toppen inom idrotten till en 
ledande position inom näringslivet  
 
– Hur sex före detta olympier upplever att idrotten 

har påverkat deras ledaregenskaper 

 

Av: Josefine Gasslander och Maria-Therese Lundqvist 
Handledare: Carina Holmberg 

Södertörns Högskola - Institutionen för Företagsekonomi 

Kandidatuppsats 

Ledarskap - HT 2016 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Förord 

 
Denna uppsats skrevs under höstterminen 2016 inom Företagsekonomi, Sport Management vid 

Södertörns högskola. Det har varit mycket intressant att göra denna studie, då vi båda är elitidrottare 

och vill veta hur vi kan använda oss av idrottens lärdomar i en framtida civil karriär.  

 

Vi vill först och främst tacka våra respondenter, Pia Hansen, Carina Jansson, Niklas Jonsson, Jonas 

Bergqvist, Anette Norberg och Thomas Fogdö för att de deltagit och bidragit med värdefull insyn till 

vår studie. Vi vill även tacka Thomas Engdahl som bistått med kontaktinformation till våra 

respondenter. Ett stort tack riktas också till Carina Holmberg som stöttat oss och kommit med goda 

råd genom studiens gång.  

 

Josefine Gasslander och Maria-Therese Lundqvist  

Södertörns Högskola, Stockholm. Januari 2017 

 

 



Abstract 

 
Title:  From the top of the sport to a leading position in the business world. 

- How six former Olympians feel that sport has influenced their leadership 

traits.  

 

Authors:  Josefine Gasslander och Maria-Therese Lundqvist 

 

Advisor:  Carina Holmberg 

 

Date:  5 January 2017 

 

Background:  Have you ever wondered what top athletes occupy themselves with after their 

career? Most scientists agree that it is important to take advantage of the 

qualities and traits that elite athletes received through sport. Therefore, are 

athletes able to use and exploit their sports background in business? 

 

Purpose:  The purpose of this study is to investigate which traits former elite athletes 

consider important in an effective business leader. Furthermore, the purpose is 

to examine the traits that former elite athletes feel that they have developed 

during their sporting careers, which they now have the use of in their leading 

position in the business world. 

 

Question:  What is, according to former elite athletes, essential for an effective leader in 

business? What traits have these former elite athletes, in their view, developed 

during their active career? 

 

Methodology:  The study uses a qualitative method which is based on six semi-structured 

interviews with former Olympians. All interviews were conducted by phone or 

videoconference call. 

 

 



Conclusion:  The authors answer the questions and try to clearify the respondents’ 

interpretations of the key traits of effective leaders. The authors believe that it 

is also possible to identify some traits that the respondents brought from the 

sport and that they now use in their civilian career. Finally, suggestions for 

further research. 

 

Keywords:  Traits, effective leadership, effective leaders, professional athletes,   business.   



Sammanfattning 

 
Titel:  Från toppen inom idrotten till en ledande position inom näringslivet 

- Hur sex före detta olympier upplever att idrotten har påverkat deras 

ledaregenskaper. 

 

Författare:  Josefine Gasslander och Maria-Therese Lundqvist 

 

Handledare:  Carina Holmberg 

 

Datum:  5 januari 2017 

 

Bakgrund:  Har du någon gång funderat på vad elitidrottare sysselsätter sig med efter sin 

avslutade karriär? Flertalet forskare är överens om är att det är viktigt att ta 

tillvara på de egenskaper och kunskaper som elitidrottaren fått genom idrotten. 

Därför har ett intresse skapats för huruvida elitidrottare är kapabla att använda 

och utnyttja sina kunskaper inom näringslivet.  

 

Syfte:  Syftet med denna studie är att undersöka vilka egenskaper som före detta 

elitidrottare anser är viktiga hos effektiva ledare inom näringslivet? Vidare är 

syftet att undersöka vilka egenskaper som före detta elitidrottare uppfattar att 

de har utvecklat under sin idrottsliga karriär, som de nu har användning av i sin 

ledande position inom näringslivet.   

 

 

Frågeställningar:  Vilka egenskaper är, enligt före detta elitidrottares uppfattning, viktiga för en 

effektiv ledare inom näringslivet? Vilka egenskaper hos före detta elitidrottare 

har, enligt deras uppfattning, utvecklats under den aktiva karriären?  

 

Metod:  Studien använder en kvalitativ metod som är baserad på sex semistrukturerade 

intervjuer med före detta olympier. Samtliga intervjuer har genomförts via 

telefon eller videointervju.  

 



Slutsats:  I slutsatsen besvarar författarna på studiens frågeställningar och försöker 

klargöra för respondenternas tolkningar av viktiga egenskaper hos effektiva 

ledare. Författarna anser att det även går att urskilja några egenskaper som 

respondenterna fått med sig från idrotten och som de nu har användning för 

inom sin civila karriär. Slutligen ges förslag på vidare forskning.  

 

Nyckelord:  Egenskaper, effektivt ledarskap, effektiva ledare, elitidrottare, näringslivet.  
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1. Inledning 
______________________________________________________________________________ 

Denna uppsats avser att undersöka egenskaper hos före detta elitidrottare, som nu har en ledande 

position inom näringslivet. I inledningen presenteras bakgrund, problemdiskussion, syfte samt 

frågeställning. Dessa delar ligger till grund för denna studie. 

______________________________________________________________________________ 

1.2 Bakgrund 

Har du någon gång funderat på vad elitidrottare sysselsätter sig med efter sin avslutade karriär? Göran 

Patriksson, professor i idrottspedagogik, beskriver idrottskarriärens avslut som en stark 

kärleksrelation som tar slut1. Annan forskning gjord av bland annat Paul Wylleman, forskare och 

idrottspsykolog, visar på att skiftet mellan elitidrottssatsningen och den civila karriären kan vara både 

en omfattande och en långvarig process2. Vilka stadier som elitidrottaren går igenom efter avslutad 

karriär och vilket sätt som är det bästa, är en fråga som det fortfarande debatteras om. Vad flertalet 

forskare är överens om är att det är viktigt att ta tillvara på de egenskaper och kunskaper som 

elitidrottaren fått genom idrotten. Barker-Ruchti, Barker, Lee och Rynne menar att en elitidrottare 

som avslutat sin karriär inom idrotten, kan ta med sig de egenskaper som utvecklats antingen till en 

fortsatt karriär som ledare inom idrotten eller till en helt ny utanför3. 

 

Definitionen av vad som karaktäriserar en effektiv ledare skiljer sig från person till person. Därför 

har forskare lagt fokus på att försöka hitta alternativa vägar som i sin tur kan ge en förståelse för vad 

som karaktäriserar effektiva ledare4. Forskarna Alvesson och Spicer har istället för att förklara vilka 

egenskaper som är utmärkande för en effektiv ledare, försökt att beskriva olika typer av effektiva 

ledare5. Syftet är att bringa klarhet och en ökad förståelse för området genom att använda sig av 

metaforer.  

                                                 
1 Centrumforidrottsforskning. När idrottskarriären tar slut. 1993. http://centrumforidrottsforskning.se/wp-

content/uploads/2014/04/Nar-idrottskarriaren-tar-slut.pdf (Hämtad 2016-11-03) 
2 Stambulova, Natalia & Wylleman, Paul. Dual career development and transitions. Psychology of Sport and Exercise. 

21 no. (2015) 1-134. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029215000564 (Hämtad 2016-11-19) 
3 Barker-Ruchti Natalie & Barker Dean & Lee Jessica & Rynne Steven. Preparing Olympic Athletes for Lives Outside 

of Elite Sport: Towards Best Practice. 2011-12-30. http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford 

(Hämtad 2016-12-12) 
4 Deruge, Scott & Nahrgang, Jennifer & Wellman, Nebb & Humphrey, Stephen. Trait and behavioral theories of 

leadership: An integration and meta-analytic test of their relative validity. Personnel Psychology 64 no. (2011) 7-52. 

DOI: 10.1111/j.1744-6570.2010.01201.x. 
5 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
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Alvesson och Spicer använder sig av sex metaforer: helgon, trädgårdsmästare, kompis, befälhavare, 

cyborg och översittare6. Gary Yukl, forskare och författare inom området ledarskap och organisation, 

väljer att förklara begreppet egenskaper som förmågan att hantera stress, självkänsla, självkontroll 

och förmågan att vara prestationsorienterad. Han menar att dessa faktorer är en kombination av 

relativt stabila egenskaper, som framhävs i olika beteenden och skapar ett effektivt ledarskap. 

Ytterligare exempel på sådana egenskaper enligt Yukl kan vara självförtroende, känslomässig 

mognad och energinivå7.  

 

Barker-Ruchti, Barker, Lee och Rynne menar att alla egenskaper som bland annat Yukl samt 

Alvesson och Spicer anser är viktiga hos effektiva ledare, kan skapas inom en kontext för att sedan 

appliceras inom en annan. Forskarna skriver om metaforen “learner as vessel”, som kan förklaras 

med ett kärl som fylls upp med kunskaper. Dessa kunskaper kan komma från skolan, idrotten eller 

andra erfarenheter8. Genom detta tydliggörs huruvida personen är kapabel att använda och utnyttja 

sina kunskaper inom en annan bransch, exempelvis näringslivet. I den här studien förklaras metaforen 

“learner as vessel” utifrån ett idrottsperspektiv. Forskningen menar att elitidrottare, genom träning 

och tävling, kan utveckla kunskaper och egenskaper som de sedan kan använda i situationer utanför 

idrottens värld9. 

 

Utbildningsbranschen har förstått att det är viktigt att ta tillvara på före detta elitidrottares egenskaper 

och kunskaper, och applicera dessa inom näringslivet. Det finns utbildningsprogram som vänder sig 

till före detta elitidrottare, som vill satsa på en ny karriär utanför idrotten. Ett exempel är Cruyff 

Institute Sverige som är specialiserade på att ge före detta elitidrottare bättre förutsättningar att skapa 

en andra karriär. Syftet med utbildningsprogrammet är att framhäva de unika och starka egenskaper 

som elitidrottare fått genom den aktiva karriären10.  

 

Det finns även olika företag som specialiserar sig på rekrytering inom sportindustrin. Exempel på 

rekrytering- och bemanningsföretag med den typen av fokus är Idrottsrekrytering Sverige AB11 och 

PerformIQ12.  

                                                 
6 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
7 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
8 Barker-Ruchti Natalie & Barker Dean & Lee Jessica & Rynne Steven. Preparing Olympic Athletes for Lives Outside 

of Elite Sport: Towards Best Practice. 2011-12-30. http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford 

(Hämtad 2016-12-12) 
9 Ibid. 
10 Cruyff Institute Sverige. Om oss. http://www.cruyffinstitute.se/om-oss/ (Hämtad 2016-11-25) 
11 Idrottsrekrytering Sverige AB. Idrottsrekrytering. http://www.idrottsrekrytering.se/ (Hämtad 2016-11-25) 
12 PerformIQ. Om PerformIQ. http://performiq.se/om-oss-performiq (Hämtad 2016- 11-25) 
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Exempel på elitidrottare som tagit steget ut i näringslivet är Tony Rickardsson, flerfaldig 

världsmästare i speedway, som idag arbetar som marknadschef för Swedish Match Östeuropa13.  Ett 

annat exempel Bengt Baron, OS-guldmedaljör i simning, som idag arbetar som styrelseordförande i 

företaget Ifoodbag. Han har tidigare varit VD för Vin & Sprit och Cloetta14. 

 

1.3 Problemdiskussion 

Allting har tyvärr ett slut, och vad händer då? Då båda författarna har en bakgrund som elitidrottare, 

finns ett intresse av att ta reda på vad som händer efter den avslutade karriären. Frågan som infinner 

sig är vad händer med före detta elitidrottare som väljer ett yrke som inte har med idrotten att göra. 

Vidar väcker det frågan om elitidrottare har skapat några speciella egenskaper som är attraktiva för 

näringslivet. Karriäravslut för elitidrottare har på senare tid blivit ett ämne som forskare fokuserar allt 

mer på. Tidigare forskning påstod att en idrottskarriärsavslut var en isolerad händelse medan nyare 

teorier istället hävdar att det är en process som förbereder den aktiva för livet utanför idrotten15. Slutet 

inom idrottskarriären är kanske mer tydlig jämfört med en karriär inom näringslivet. Följden blir en 

större förändring än inom någon annan bransch. Anledningen är att idrotten som profession skiljer 

sig enormt mycket jämför med något annat yrke. Det kan skapa en psykisk ohälsa och känslor av 

tomhet hos elitidrottare, som står inför valet vad de ska göra när idrottskarriären väl är slut16.  

 

En avslutad idrottskarriär kan också vara starten på ett nytt spännande kapitel i det civila livet. Ett 

exempel på det är Per Elofsson, före detta längdskidåkare som arbetat på Swedbank och drev ett 

projekt som skräddarsyr en service riktad mot elitidrottare. Den går ut på att ge en mer 

individanpassad rådgivning när det kommer till förvaltning av sponsorintäkter, prispengar och lön17. 

I en artikel i Veckans Nyheter menar Elofsson:   

                                                 
13 Idrottens Affär AB. Full gas även i Tonys nya liv. 2013. http://www.idrottensaffarer.se/namn/2013/03/full-gas-aven-

i-tonys-nya-liv (Hämtad 2016-10-24) 
14 Bergkvist Publishing AB. Bengt Baron ny styrelseordförande i Ifoodbag. 2016.  

http://svenskamaltider.se/2016/06/20/bengt-baron-ny-styrelseordforande-i-ifoodbag/ (Hämtad 2016-11-02) 
15 Moesch, Karin & Mayer, Cecilie & Elbe, Anne-Marie. Reasons for Career Termination in Danish Elite Athletes: 

Investigating Gender Differences and the Time-point as Potential Correlates. Sport Science Review 5-6 no. (2012) 49-

68. DOI: 10.2478/v10237-012-0018-2. 
16 Ibid. 
17 Swedbank AB. Charlotte Kalla först i mål i Swedbanks nya satsning. 2008.  https://www.swedbank.se/om-

swedbank/press/pressmeddelanden/index.htm?pressId=367647&wt_query_text=charlotte%20kalla (Hämtad 2016-12-

11) 



13 

 

"Efterfrågan på elitidrottare är stor, det är många arbetsgivare som efterfrågar just de egenskaper 

som dessa personer har. För att nå till toppen inom idrott krävs att man är målinriktad, fokuserad, 

disciplinerad och kan agera i grupper - just de egenskaper som många 

företag söker hos sina framtida ledare" 

Per Elofsson18. 

 

Även tidningen Kvalitetsmagasinet har valt att belysa vikten av idrottens positiva egenskaper kopplat 

till ledarskap. De skriver att näringslivet lägger allt mer fokus på processorientering och en 

organisering av personalen i lag. Denna form av coachande ledarskap understöds med inspirerande 

begrepp och slagkraftiga metaforer som ofta är hämtade från idrotten19. 

 

Forskning visar att elitidrottare behöver vara fysiskt och mentalt starka för att prestera på topp på 

idrottsarenan20. Utifrån resonemanget ovan, att näringslivet söker coachande ledare, med egenskaper 

som målinriktad, fokuserad, disciplinerad och förmågan att samarbeta i grupp21, väcker det frågan 

om elitidrottare kan framhäva och dra nytta av de egenskaper som de har utvecklat under sin 

idrottsliga karriär, men nu i en ledande roll inom näringslivet. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka egenskaper som före detta elitidrottare anser är viktiga 

hos effektiva ledare inom näringslivet. Vidare är syftet att undersöka vilka egenskaper som före detta 

elitidrottare uppfattar att de har utvecklat under sin idrottsliga karriär, som de nu har användning av 

i sin ledande position inom näringslivet.  

 

 

                                                 
18 Veckans Affärer. Vinnarna alla slåss om. 2013. http://www.va.se/nyheter/2013/02/05/vinnarna-alla-slass-om/ 

(Hämtad 2016-12-08) 
19 Motivation.se. Coachen år ny inriktning. 2011. http://www.motivation.se/coacha/coachen-far-ny-inriktning (Hämtad 

2016-11-21) 
20 Barker-Ruchti Natalie & Barker Dean & Lee Jessica & Rynne Steven. Preparing Olympic Athletes for Lives Outside 

of Elite Sport: Towards Best Practice. 2011-12-30. http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford 

(Hämtad 2016-12-12) 
21 Veckans Affärer. Vinnarna alla slåss om. 2013. http://www.va.se/nyheter/2013/02/05/vinnarna-alla-slass-om/ 

(Hämtad 2016-12-08) 
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1.5 Frågeställningar 

 Vilka egenskaper är, enligt före detta elitidrottares uppfattning, viktiga för en effektiv ledare 

inom näringslivet? 

 Vilka egenskaper hos före detta elitidrottare har, enligt deras uppfattning, utvecklats under 

den aktiva karriären?  
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2. Teori 
______________________________________________________________________________ 

Teorikapitlet avser att behandla de teorier som är av värde för studien. Då denna studie avser att 

behandla ämnet egenskaper hos effektiva ledare, presenteras de teorier som berör området och som 

anses vara av vikt för studien. Först presenteras nyare forskning, som följs av Gary Yukls 

ledarskapsteori och vad han anser är effektivt ledarskap. Därefter presenteras Alvesson och Spicers 

ledarskapsmetaforer.  

______________________________________________________________________________  

2.1 Framtidens ledare 

Ledarskap är ett område som forskare diskuterat och debatterat genom alla tider22. Därmed finns det 

även en uppsjö av ledarskapsstilar i vårt samhälle. En relativt ny ledarskapsstil som forskare har 

intresserat sig lite extra är det transformella ledarskapet23. Anledningen till varför denna ledarskapsstil 

blivit populär bland dagens ledare, är för att ledaren utövar ett coachande ledarskap24. Då denna studie 

avser att behandla egenskaper kan det ifrågasättas varför författarna har valt att nämna det 

transformella ledarskapet. Anledningen är att det transformella ledarskapet har förutom den 

coachande förmågan, egenskaper som lyhördhet, omtänksamhet och förmågan att se styrkor i andra25. 

Dessa egenskaper nämner andra forskare som viktiga hos effektiva ledare.   

 

En av dem är Rob Goffee, professor i organisationsbeteende, som presenterar fyra egenskaper som 

är viktiga hos effektiva ledare. Egenskaperna som Goffee anser är viktiga är att känna till sina 

svagheter, vara lyhörd för situationen, omtänksamhet och förmågan att hantera stress26. I sin artikel 

nämner inte Goffee någon speciell ledarskapsstil, utan diskuterar allmänt om vilka egenskaper som 

utmärker effektiva ledare. Andra forskare som intagit samma position till ämnet, är bland andra Gary 

                                                 
22 Deruge, Scott & Nahrgang, Jennifer & Wellman, Nebb & Humphrey, Stephen. Trait and behavioral theories of 

leadership: An integration and meta-analytic test of their relative validity. Personnel Psychology 64 no. (2011) 7-52. 

DOI: 10.1111/j.1744-6570.2010.01201.x. 
23 Sun, Peter & Anderson, Marc. The Importance of Attributional Complexity for Transformational Leadership Studies. 

Journal of Management Studies 49:6 no. (2012) doi: 10.1111/j.1467-6486.2011.01037. 
24 Braun, Susanne & Peus, Claudia & Weisweilwe, Silke & Frey, Dieter. Transformational leadership, job satisfaction, 

and team performance: A multilevel mediation model of trust. The Leadership Quarterly 24 no. (2013): 1-298. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10489843/24/1(Hämtad 2016-12-20). 
25 Sun, Peter & Anderson, Marc. The Importance of Attributional Complexity for Transformational Leadership Studies. 

Journal of Management Studies 49:6 no. (2012) doi: 10.1111/j.1467-6486.2011.01037. 
26 Goffee, Rob & Jones, Gareth. What makes a leader?. Business Strategy Review, 15(2) no. (2004) 46-50. DOI: 

10.1111/j.0955-6419.2004.00313.x 
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Yukl som trots sin identifiering av egenskaper hos effektiva ledare, påpekar att de till viss del är 

beroende av situationen och kan därmed variera27.    

2.2 Egenskaper för framgångsrikt ledarskap 

Gary Yukl, forskare och författare inom ledarskap och organisation, menar att det finns lika många 

definitioner på begreppet ledarskap som personer som har försökt att definiera det. Därmed finns det 

även många olika förklaringar på vad ett bra och effektivt ledarskap är28.   

 

“Begreppet ledarskap förefaller alltid gå oss förbi eller visa sig i nya former för att håna oss med sin 

opålitlighet och komplexitet. Så vi har kommit på ett onödigt antal termer för att beskriva det... och 

ändå är begreppet otillräckligt definierat”29.  

 

Yukl presenterar i boken “Ledarskap i organisationer” en ledarskapsteori med fem ansatser; 

egenskapsinriktade, beteendeinriktade, makt-påverkan, situationella och den kombinerade ansatsen. 

Då denna studie kommer att behandla vilka egenskaper som är utmärkande hos respondenterna, 

fördjupas nedan kunskaperna inom den egenskapsinriktade ansatsen30. 

 

2.2.1 Den egenskapsinriktade ansatsen  

Den egenskapsinriktade ansatsen är en av de äldre ansatserna inom ledarskapsforskning. Den betonar 

vikten av ledarens personliga egenskaper och menar att vissa människor är naturliga ledare. De 

personliga egenskaper som anses vara viktiga är personlighet, motivation, värderingar och 

kompetens. I tidigare forskning beskrivs även outsinlig energi, skarp intuition, framsynthet och 

oöverträffad övertalningsförmåga som viktiga egenskaper för den naturliga ledaren. På senare tid har 

forskare försökt göra undersökningar som påvisar att det finns tydliga egenskaper som kan garantera 

framgångsrikt ledarskap, men dessa har misslyckats. Yukl menar att ett skäl till detta är att forskarna 

inte har tagit hänsyn till yttre omständigheter som påverkar den kausala kedjan31. 

  

                                                 
27 Deruge, Scott & Nahrgang, Jennifer & Wellman, Nebb & Humphrey, Stephen. Trait and behavioral theories of 

leadership: An integration and meta-analytic test of their relative validity. Personnel Psychology 64 no. (2011) 7-52. 

DOI: 10.1111/j.1744-6570.2010.01201.x. 
28 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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2.2.2 Egenskaper hos effektiva ledare 

Forskare från tidigt 1900-tal försökte hävda att man föds till ledare, det är med andra ord inget man 

kan tränas till32. Kartläggningar gjordes då för att försöka ta reda på vilka egenskaper dessa personer 

hade. Dessa forskare kunde dock inte klargöra vilka egenskaper som garanterade ett effektivt 

ledarskap, eftersom de inte kunde avgöra hur vissa egenskaper påverkas av olika situationer och 

faktorer33. Scott DeRue är forskare inom egenskaper och beteende hos effektiva ledare och har 

undersökt och jämfört gammal som ny forskning inom området, där bland annat Yukls teori beskrivs. 

DeRue beskriver komplexiteten i att avgöra vilka egenskaper som är utmärkande hos effektiva ledare. 

Forskarna hävdar att beroende på situationen kan dessa egenskaper vara bättre eller sämre lämpliga. 

Egenskaperna kan också variera beroende på situationen34. Egenskaper som enligt Yukl är avgörande 

för ett effektivt ledarskap är stresstolerans, självkänsla, självkontroll och förmågan att vara 

prestationsorienterad. Trots sin skeptism till att identifiera egenskaper hos effektiva ledare, har ändå 

DeRue resonerat fram liknade fyra egenskaper35. Ledare som känner glädje med sin uppgift, 

arbetsplats och livssituation tenderar också att hantera pressade situationer bättre. Nedan beskrivs de 

egenskaper som Yukl anser vara avgörande för ett effektivt ledarskap36. 

 

Ledare utsätts ständigt för påfrestande situationer och höga krav. För att hantera dessa på bästa sätt 

menar Yukl att en god stresstolerans och fysisk uthållighet är nyckeln till framgång37. Ett gott tecken 

på effektivt ledarskap är att ledaren kan bibehålla ett lugn, självsäkerhet och fokus i pressade 

situationer. DeRue väljer att istället kalla denna egenskap för emotionell stabilitet. Men argumenterar 

precis som Yukl att dessa ledare har en förmåga att behålla lugnet och inte lätt bli upprörd inför 

utmanande uppgifter38. Tecken på en ineffektiv ledare är en ledare som inte klarar av att hantera 

stressade situationer, och då att tenderar att förneka problemet och situationen. Denne ledare skjuter 

ofta över ansvaret på någon annan, i hopp om att undkomma situationen39. 

                                                 
32 Houser, Henry & Bryman, Alan. Charisma and Leadership in Organizations. Personnel Psychology 46 no. (1993) 

419-422. http://web.b.ebscohost.com.till.biblextern.sh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=313fc9c2-1fab-44a4-

a5e2-842f3078b666%40sessionmgr102&hid=124 

(Hämtad 2016-11-29) 
33 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
34 Deruge, Scott & Nahrgang, Jennifer & Wellman, Nebb & Humphrey, Stephen. Trait and behavioral theories of 

leadership: An integration and meta-analytic test of their relative validity. Personnel Psychology 64 no. (2011) 7-52. 

DOI: 10.1111/j.1744-6570.2010.01201.x. 
35 Ibid. 
36 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
37 Ibid. 
38 Deruge, Scott & Nahrgang, Jennifer & Wellman, Nebb & Humphrey, Stephen. Trait and behavioral theories of 

leadership: An integration and meta-analytic test of their relative validity. Personnel Psychology 64 no. (2011) 7-52. 

DOI: 10.1111/j.1744-6570.2010.01201.x. 
39 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 



18 

 

Hur vet man att en person har en bra självkänsla? Enligt Yukl är en person med bra självkänsla en 

person som vågar ta risker och utmana sig själv genom att sätta höga mål och anta utmaningar40. 

Denna ledare besitter enligt DeRue även nyfikenhet, är fantasirika och har ett öppet sinne för nya 

alternativa arbetsmetoder41. I krissituationer lyckas dessa ledare motivera och inspirera sina 

medarbetare genom att vara optimistiska och envisa. En ledare med god självkänsla känner sig trygg 

i sitt beslutsfattande vilket inbringar trygghet hos medarbetarna42. Det är dock en hårfin gräns mellan 

en framgångsrik ledare och en misslyckad ledare. En ledare som har för stor självkänsla kan fatta 

felaktiga och förhastade beslut, som i sin tur leder till negativa konsekvenser. Det kan även leda till 

interna och externa skador på organisationen, eftersom ledaren uppfattas som arrogant och 

dominerande43. 

 

Yukl diskuterar fenomenet “internal locus of control” som i denna studie översätts till självkontroll. 

En ledare som har självkontroll tror inte på slumpen eller ödet, utan tar själv kontroll över 

beslutsfattandet. Ett sådant beteende medför att dessa ledare ofta tar större ansvar för sina handlingar. 

Ledaren har en plan och en strategi för att uppnå de uppsatta målen och uppfattas därför som 

initiativtagare, problemlösare och uppfattas ha en förmåga att få med sig sina medarbetare i besluten. 

Eftersom ledaren inte tror på slumpen eller ödet, hanterar denna motgångar bättre. Ledaren lär sig av 

sina motgångar istället för att skylla på otur och externa faktorer44. DeRue menar även att dessa ledare 

har en viss typ av intelligens som avspeglas i allmänna kvaliteter som är relaterade till ledarens 

förmåga att vara verbal, fysisk, numerisk och att resonera45. 

 

Genom att ta medvetna beslut har ledaren ofta även god medvetenhet om sina egna starka och svaga 

sidor46. Yukl menar att dessa ledare ständigt försöker förbättra sin egen prestation och förmåga. Dessa 

ledare placerar sig inte i centrum, har ett kontrollerat temperament och hanterar därför kritik bättre.  

Yukl menar att dessa egenskaper leder till ett framgångsrikt samarbete med medarbetarna och därmed 

även ett effektivt ledarskap47. 

                                                 
40 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
41 Deruge, Scott & Nahrgang, Jennifer & Wellman, Nebb & Humphrey, Stephen. Trait and behavioral theories of 

leadership: An integration and meta-analytic test of their relative validity. Personnel Psychology 64 no. (2011) 7-52. 

DOI: 10.1111/j.1744-6570.2010.01201.x. 
42 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Deruge, Scott & Nahrgang, Jennifer & Wellman, Nebb & Humphrey, Stephen. Trait and behavioral theories of 

leadership: An integration and meta-analytic test of their relative validity. Personnel Psychology 64 no. (2011) 7-52. 

DOI: 10.1111/j.1744-6570.2010.01201.x. 
46 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
47 Ibid. 
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Yukl presenterar en fjärde egenskap - prestationsorienterad. Det är en ledare som motiveras av att 

prestera på topp, har en önskan om att lyckas och utmärka sig. Ledaren har även en vilja att ta ansvar 

och ett tydligt intresse för målsättningar48. Liksom Yukl menar även DeRue att de 

prestationsorienterade ledarna anses vara ansvarsfulla, initiativtagare och beslutsamma49. Dessa 

personer trivs i uppgiftsrelaterade situationer med tydliga men ändå utmanande målsättningar. 

Förmågan att lösa problem, strukturera upp, planera och återfå fokus är egenskaper som är starka hos 

den prestationsorienterade ledaren. Detta innebär att de ofta har höga krav på sig själva samt starkt 

tävlingsinriktade och jämför sig med andra. Just dessa egenskaper kan ligga den 

prestationsorienterade ledaren i fatet, då personens egna behov att lyckas är för stor och riskerar 

därmed organisationens framgång. Dessa ledare tenderar i dessa fall att vilja lösa problemen själva, 

vilket resulterar i bristfällig ansvarsfördelning inom organisationen. Det råder en debatt om hur 

effektiv den prestationsorienterade ledaren verkligen är. Yukl menar att motsättningarna grundar sig 

i variationen bland ledarroller och nivån på prestationsbehovet50. 

 

2.3 Ledarskap som metaforer 

Alvesson och Spicer är forskare som också studerat egenskaper hos ledare. Forskarna försöker istället 

för att identifiera egenskaper hos effektiva ledare beskriva olika effektiva ledare genom att använda 

metaforer. Alvesson och Spicer har kategoriserat dessa metaforer i sex kategorier, Ledaren som 

helgon, trädgårdsmästare, kompis, befälhavare, cyborg och översittare. Trots denna indelning av 

metaforerna menar forskarna att gränsen mellan dem är suddiga och att de därmed kan gå in i 

varandra51. En närmare beskrivning av Alvesson och Spicers metaforerna i kombination med Goffees 

idéer om effektiva egenskaper52 framgår nedan. 

 

 

 

                                                 
48Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
49 Deruge, Scott & Nahrgang, Jennifer & Wellman, Nebb & Humphrey, Stephen. Trait and behavioral theories of 

leadership: An integration and meta-analytic test of their relative validity. Personnel Psychology 64 no. (2011) 7-52. 

DOI: 10.1111/j.1744-6570.2010.01201.x. 
50 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
51 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
52 Goffee, Rob & Jones, Gareth. What makes a leader?. Business Strategy Review, 15(2) no. (2004) 46-50. DOI: 

10.1111/j.0955-6419.2004.00313.x 
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2.3.1 Ledaren som helgon 

Personer som framställs som helgon presenterar sig själva som mycket goda människor som har höga 

moraliska kvaliteter. Dessa moraliska kvaliteter är även kärnpunkten i hur de utövar ett bra och 

inflytelserikt ledarskap. I denna studie syftar inte denna teori på religiösa ledare som också kan 

förknippas med helgonförklaringar. Utgångspunkten är att ledaren är god mot sina medarbetare53. 

Goffee stärker denna metafor då han menar att det är endas genom att verkligen bry sig om sina 

medarbetare, som ledaren kan få tillit och respekt54. Alvesson och Spicer fortsätter med att framhäva 

andra viktiga egenskaper hos dessa ledare, förmågan att behålla lugnet i stressade situationer, öppen, 

ärlig, hänsynsfull, opretentiös och en mycket bra person, som genom dessa egenskaper motiverar 

medarbetarna55.   

 

2.3.2 Ledaren som trädgårdsmästare 

Den andra metaforen som Alvesson och Spicer beskriver är: Ledaren som trädgårdsmästare. 

Metaforen har som utgångspunkt att hjälpa medarbetarna att utvecklas till människor som når sin 

fulla förmåga på ett sätt som gynnar den egna organisationen. En viktig aspekt i detta ledarskap är att 

ledaren och medarbetarna ska växa tillsammans och utvecklas som personer. Ledarskapet går därmed 

ut på att genom coachning, självledarskap, superledarskap, andligt ledarskap eller autentiskt 

ledarskap lyfta medarbetarna till en högre nivå. Ledarskapet blir därmed individanpassat, vilket 

lämnar utrymme för bland annat kreativitet, moral, autenticitet och andligt växande56. Att ständigt 

försöka få varje individ att utvecklas för att i slutänden få organisationen att uppnå målen, kan vara 

påfrestande för ledaren. Goffee menar att denna coachande ledaregenskap ofta är framgångsrikt, men 

det finns en risk att ledaren distanserar sig från medarbetarna och blir en överordnad57.    

 

 

                                                 
53 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
54 Goffee, Rob & Jones, Gareth. What makes a leader?. Business Strategy Review, 15(2) no. (2004) 46-50. DOI: 

10.1111/j.0955-6419.2004.00313.x 
55 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
56 Ibid. 
57 Goffee, Rob & Jones, Gareth. What makes a leader?. Business Strategy Review, 15(2) no. (2004) 46-50. DOI: 

10.1111/j.0955-6419.2004.00313.x 
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2.3.3 Ledaren som kompis 

Viktiga egenskaper hos kompis-ledaren, som är den tredje metaforen, är att ledaren lyssnar på sina 

medarbetare. Ledaren har vid dessa tillfällen sitt fulla fokus och engagemang på sina medarbetare. 

Genom detta menar Alvesson och Spicer att kompis-ledaren bygger upp ett starkt band och främjar 

god stämning, motivation och tillit. Genom handlingar såsom uppmuntran, deltagande, skydd och att 

finnas till hands för människor, får kompis-ledaren medarbetarna att må bra och arbeta mer 

effektivt58. Denna metafor får stöd hos Goffee som skriver att en av de viktigaste egenskaperna som 

en ledare bör ha, är att vara lyhörd för sina medarbetare och situationen. Goffee menar att genom att 

se styrkorna hos medarbetarna kan ledare få varje individ att känna delaktighet och glädje, och bygger 

därmed ett effektivt lag59.   

  

2.3.4 Ledaren som befälhavare 

Ledaren som befälhavare är som rubriken avslöjar en ledare som utövar direkt makt, och har ett 

aggressivt och målfokuserat beteende. Alvesson och Spicer beskriver även dessa ledare som 

alfahanar, som inte kan rå för att de hamnar i ledande positioner. Likt helgonledaren har befälhavaren 

en hög stresstolerans men till skillnad från helgonet så har de en låg grad av självreflektion. 

Befälhavaren är en egocentrisk ledare som anser att andras förhoppningar och önskemål, är mer av 

ett hinder än en tillgång. Dessa ledare har ofta mottot “Att vinna är inte allt, det är det enda”60.  

 

2.3.5 Ledaren som cyborg 

Cyborgen framställs ofta som en övernaturlig varelse, en blandning av en människa och en maskin. 

En uppgift som cyborgen antas ha är att leda de anställda så att de maximerar sin potential, för att på 

så vis bidra till att organisationen uppnår lönsamhet och framgång. Dessa ledare figurerar ofta som 

ikoner eller symboler för organisationen, ju starkare och mäktigare han eller hon är, desto bättre ser 

organisationen ut. Förväntningar som cyborgen har är att de ska vara rationella, intelligenta och alltid 

kunna finna en lösning på problem. Det är den “perfekta ledaren” som aldrig misslyckas och har inga 

svagheter61.  

                                                 
58 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
59 Goffee, Rob & Jones, Gareth. What makes a leader?. Business Strategy Review, 15(2) no. (2004) 46-50. DOI: 

10.1111/j.0955-6419.2004.00313.x 
60 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
61 Ibid. 
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2.3.6 Ledaren som översittare 

Alvesson och Spicers sista metafor är översittaren. Denna ledare kan liknas vid en mobbare som 

hunsar och förtrycker andra personer. Översittare utövar ständigt skrämmande, hotfulla, ivriga och 

stigmatiserande handlingar. Översittaren är väl medveten om sina handlingar och hur beteendet 

påverkar andra människor. Det finns ingen stereotyp, utan översittaren kan vara vem som helst som 

av någon anledning valt att trycka ner en specifik person62.  

 

2.3 Teoretisksyntes 

Effektivt ledarskap är något som debatteras bland forskare och ovan har några teorier presenterats. 

Yukl är konkret i sitt resonemang vilka egenskaper som är viktiga hos en effektiv ledare. Dessa är 

stresstolerans, självkänsla, självkontroll och förmågan att vara prestationsorienterad63. Alvesson och 

Spicer är mer beskrivande och tolkande i sitt resonemang, hur effektiva ledare kan uppfattas genom 

att beskriva dessa som metaforer64. Det som Yukl har gemensamt med Alvesson och Spicer är att 

forskarna försöker förklara vad effektivt ledarskap är och vilka egenskaper som är utmärkande hos 

effektiva ledare. Yukl samt Alvesson och Spicer är forskare inom ledarskap och organisation, och då 

denna studie ämnar behandla vilka egenskaper som går att härleda från idrotten, testas därför dessa 

teorier i en ny kontext. I likhet med det transformella ledarskapet65 har Alvesson och Spicer också 

beskrivit effektivt ledarskap som coachande och utvecklande66. Som nämndes i bakgrunden, finns det 

en stark koppling mellan coachning och idrott67. Det väcker frågan om Yukls samt Alvesson och 

Spicers teorier, går att applicera på elitidrottare som valt en ny karriär inom näringslivet.  

                                                 
62 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
63 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
64 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
65 Sun, Peter & Anderson, Marc. The Importance of Attributional Complexity for Transformational Leadership Studies. 

Journal of Management Studies 49:6 no. (2012) doi: 10.1111/j.1467-6486.2011.01037. 
66 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
67 Motivation.se. Coachen år ny inriktning. 2011. http://www.motivation.se/coacha/coachen-far-ny-inriktning (Hämtad 

2016-11-21) 
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3. Metod 

______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskriver författarna hur de har gått tillväga för att genomföra studien. De presenterar 

vilka metodmässiga utgångspunkter som de har använt sig av och vad den innebär. Författarna 

beskriver även hur de praktiskt har genomfört studien. 

______________________________________________________________________________ 

3.1 Metodval 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka egenskaper som före detta elitidrottare anser är viktiga 

hos effektiva ledare inom näringslivet, och vilka egenskaper som respondenterna uppfattar att de har 

utvecklat under sin idrottsliga karriär. Metoden som använts är en kvalitativ forskningsmetod, där 

empirin samlats in genom intervjuer. Studien har en hermeneutisk inriktning, vilket innebär att 

studiens resultat är baserat på författarnas tolkningar av intervjuerna. Detta perspektiv används för att 

förbättra förståelsen för den insamlade datan68. Eftersom studien även ämnar behandla egenskaper 

hos respondenterna som gör dem attraktiva inom näringslivet, är den kvalitativa metoden mest 

lämplig då den söker svar på hur respondenterna upplever sig själv och sina egenskaper. Med en 

kvalitativ metod finns utrymme för att frågeställningen förändras och utvecklas under processens 

gång69. 

 

I denna studie har forskarna intervjuat sex före detta elitidrottare. Respondenterna har intervjuats 

individuellt för att de ska få möjlighet att uttrycka sig med sina egna ord. Genom denna typ av metod 

får författarna en djupare förståelse och inblick i respondenternas personlighet, idrottsliga bakgrund 

och hur de uppfattar att det har format egenskaper som de nu kan ha med sig i näringslivet. Den här 

studien har valt att fokusera på ett relativt outforskat område - egenskaper hos före detta elitidrottare 

som är av intresse för näringslivet. Under arbetets gång har studien fått många intressanta 

infallsvinklar som undersökts för att sedan förkastats. Kärnan i studien är att kartlägga 

respondenternas upplevda bild av vilka egenskaper som utvecklats under deras idrottsliga karriär, och 

som de senare kunnat applicera inom näringslivet. 

 

                                                 
68 Ahrne, Göran & Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder. 3. uppl. Stockholm: Liber AB 2015. 
69 Ibid. 
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3.2 Intervjuguide 

En semistrukturerad intervjumetod har använts för att få ett starkt underlag från intervjuerna. Denna 

metod utgår från frågor som berör ledarens roll inom näringslivet, egenskaper respondenterna tycks 

fått med sig från idrotten och hur de har kunnat dra nytta av dessa i näringslivet. Den insamlade datan 

är sammanställd i en intervjuguide (se bilaga 1). Varje intervju tog mellan 30–40 minuter. En 

intervjuguide är nödvändig för att få en mer strukturerad och tydligare bild av resultaten, eftersom 

det annars blir svårt att analysera och jämföra datan70. 

 

Till skillnad från kvantitativ forskning, där respondenten lämnas inget eller endast litet utrymme för 

att påverka hur uttömmande svaret ska vara, ges den möjligheten till respondenterna i en 

semistrukturerad intervju. Därmed ges även möjligheten att ställa följdfrågor under intervjun utifrån 

respondentens tidigare svar71. 

 

3.3 Urval 

Kvalitativ forskningsmetod är en tidskrävande metod som kräver en detaljerad sammanställning av 

den empiri som samlas in72. Av den anledningen har författarna tidigt utgått från att använda sig av 

ett mindre antal respondenter. Den slutgiltiga siffran fastslogs senare in i processen då författarna 

upplevde en mättnad bland svaren som kommit in. Med mättnad menas att vissa delar av svaren känns 

igen, och ett liknande svarsmönster återkommer i flertalet av respondenternas svar73. Författarna 

utgick från ett strategiskt urval som innebär att författarna själva har möjlighet att bedöma vem som 

ska ingå i studien utifrån ett antal variabler. Dessa variabler används sedan för att urskilja 

respondenter som är av betydelse för studien74. 

 

Respondenterna kontaktades utifrån följande två uppsatta kriterier: 

 

1. Respondenterna skulle ha en före detta elitidrottskarriär.  

2. Respondenterna skulle ha en ledande position inom näringslivet.  

 

                                                 
70 Ahrne, Göran & Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder. 3. uppl. Stockholm: Liber AB 2015. 
71 Ibid. 
72 Bryman Alan. & Bell Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. uppl. Malmö: Liber AB 2013. 
73 Ahrne, Göran & Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder. 3. uppl. Stockholm: Liber AB 2015. 
74 Ibid. 
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I ett tidigt skede kontaktades Thomas Engdahl, sportchef på Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)75. 

Engdahl bistod med en lista med kontaktuppgifter på personer som uppfyllde den kravbild som ligger 

till grund för studien. Utifrån de kontaktuppgifter som samlades in kontaktades varje tänkt respondent 

via mail. I mailet beskrevs syftet med undersökningen och respondenterna tillfrågades om de hade 

intresse och möjlighet att delta i undersökningen. Totalt kontaktades nio respondenter och av dem var 

sex stycken intresserade av att delta i studien. Därefter bestämdes tid och plats för genomförande av 

intervju.  

3.4 Genomförandet av intervjuer 

Nedan följer en figur som illustrerar hur och när respektive intervju ägt rum, samt en kort presentation 

av respondenternas idrott och yrke.  

 

Namn: Idrott: Yrke: Intervjuform: Datum & 

tid: 

Pia Hansen Lerduveskytte Ombudsansvarig på Sveland 

Djurförsäkring 

 

Telefonintervju 

171116 

kl. 19.00 

Carina 

Jansson 

Gevärskytte Produktionsledare på Sandvik 

Coromant 

Telefonintervju 261116 

kl. 14.00 

Niklas 

Jonsson 

Längdskidor VD Almi Telefonintervju 301116 

kl. 16.00 

Anette 

Norberg 

 

Curling 

 

Chefauktarie på Euro Accident Videointervju 051216 

kl. 20.00 

 

Jonas 

Bergqvist 

Ishockey Kontorschef på Swedbank i 

Halmstad 

Videointervju 081216 

kl. 15.00 

Thomas 

Fogdö 

Alpin 

skidåkning 

Ägare av Advisor Videointervju 161216 

kl. 13.00 

Figur 1, Förteckning över studiens intervjuer 
 

 

                                                 
75 Sveriges Olympiska Kommitté. Stab och Sport. http://sok.se/kontakt/stab-och-sport.html (Hämtad 2016-12-11) 
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Tre av intervjuerna gjordes via telefon och tre gjordes via videointervjuer. Anledningen till att 

intervjuerna genomfördes via videointervju och telefon var av geografiska skäl då respondenterna bor 

från Skåne till Norrland. Författarna övervägde möjligheten att träffa alla respondenterna, men kom 

fram till att det inte skulle vara möjligt med tanke på tidsspannet för studien samt kostnaden för 

resorna. Respondenter svarade snabbt på kontaktmailet och författarna blev förvånade över den 

positiva responsen. Författarna återkom sedan med förslag på dagar och tider och lät respondenten 

själv bestämma om de önskade intervjuas via videointervju eller telefonintervju. En videointervju 

skiljer sig mot en telefonintervju på så sätt att där finns möjligheten att med kamera se den andra 

personen.  

 

Respondenterna kontaktades på utsatt tid och bjöds in till ett gruppsamtal. Varje intervju inleddes 

med en kort presentation av studiens syfte och vilka författarna var. Respondenterna tillfrågades även 

om de godkände att intervjun spelades in. Samtliga respondenter svarade ja, vilket underlättade för 

den fortsatta processen i studien. Författarna delade upp arbetet med intervjuerna genom att den ena 

styrde och ledde intervjun, i form av att ställa frågor och vara delaktig i samtalet. Den andra 

författaren var då i bakgrunden och antecknade för hand, för att säkerställa om det skulle uppstå några 

tekniska fel med ljudfilen. Författarna turades om att leda intervjuerna.  

 

Inledningsvis ombads respondenten att berätta om sig själv och sin idrottsliga bakgrund. Syftet med 

inledningen var att respondenten skulle känna sig trygg med att framföra sin egna skildring av sig 

själv och sin tid inom idrottsvärlden76. Därefter följde förutbestämda frågor kopplade till studiens 

frågeställning och syfte. Dessa frågor, i kombination med följdfrågor beroende på respondentens svar, 

var grunden för varje samtal och studien. 

 

3.5 Tillvägagångssätt i analyskapitlet 

Efter att alla intervjuer var genomförda och den empiriska datan var insamlad, startade arbetet med 

att sammanställa, kategorisera och beskriva intervjuprotokollen med utgångspunkt att finna svar på 

de frågor som formulerats i frågeställningen och syftet77. Alla intervjuer lyssnades av och 

dokumenterades i intervjuprotokoll utifrån uppsatta fokusområden. I empirin valde författarna att 

presentera respondenterna i porträttform. Analysen har därmed en grund i respondenternas porträtt. 

                                                 
76 Ahrne, Göran & Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder. 3. uppl. Stockholm: Liber AB 2015. 
77 Bryman Alan. & Bell Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. uppl. Malmö: Liber AB 2013. 
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Anledning till detta är att försöka kringgå att läsaren belastas med en allt för stor mängd empiri i 

analysen, men samtidigt försöka ge läsaren en känsla för vilka dessa respondenter är i profil-kapitlet. 

 

För att kunna analysera respondenternas svar på bästa sätt gentemot Yukl samt Alvesson och Spicers 

teorier, användes färgkodning som verktyg i datorprogrammet Excel. Egenskaperna som 

respondenterna valde att nämna under intervjun, färgkodades först enligt Yukls fyra egenskaper och 

därefter med en ram enligt Alvesson och Spicers sex metaforer. Detta tillvägagångssätt används för 

att på ett tydligt sätt strukturera upp respondenternas svar, och kunna se samband mellan 

respondenterna.  

 

3.6 Kvalitetsmått 

För att studien ska klassificeras som trovärdig, måste den på ett eller annat sätt påvisa att metoderna 

och tillvägagångssättet genom studien är godkänd som kvalitativ forskning. Bedömningskriterierna 

för forskningskvaliteten utgår från fyra grundbegrepp. Dessa är trovärdighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och pålitlighet78. 

Trovärdighet innebär att forskarna under studiens gång har säkerställt att forskningen utförts i 

enlighet med de regler och ramar som finns för en kvalitativ forskning. Det innebär att forskarna 

måste få läsaren att tro på det som presenteras i studien, med andra ord att studien är trovärdig79. 

Något som kan stärka trovärdigheten i en studie är att läsaren får följa den diskussion och debatt som 

uppkommer av studien80. Tillförlitlighet handlar om hur väl studien undersöker det som faktiskt är 

sagt att den ska undersöka. Med andra ord, för att studien ska vara tillförlitlig krävs att samma svar 

ges oberoende av i vilket sammanhang studien undersöks81. Överförbarhet står för hur pass 

användbart slutresultatet är i andra miljöer och situationer. För att överförbarheten ska vara hög, så 

krävs det att respondenterna i studien, återspeglar populationen inom den valda branschen82. 

Pålitlighet i en studie säkerställer att forskarna noggrant redogjort för alla moment i 

forskningsprocessen, hela vägen från bakgrund och syfte till analys och slutsats. 

                                                 
78 Denscombe, M. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB 2009. 
79 Bryman Alan. & Bell Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. uppl. Malmö: Liber AB 2013. 
80 Ahrne, Göran & Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder. 3. uppl. Stockholm: Liber AB 2015. 
81 Denscombe, M. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB 2009. 
82 Ibid. 
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4. Profiler   

______________________________________________________________________________ 

Författarna har i detta kapitel valt att presentera de sex respondenter vars intervjuer ligger till grund 

för hela studien. Intervjuerna presenteras här i kortfattade porträtt av varje respondent. Mer 

ingående redovisning och analys av det empiriska materialet som samlats in, redogörs i kommande 

kapitel 5 Analys, resultat och tolkning.  

______________________________________________________________________________ 

 

I de semistrukturerade intervjuerna fick respondenterna svara på några personliga frågor, så som 

vilken idrottsbakgrund de har samt kort beskriva sig själva. Författarna ställde även frågor angående 

deras yrken för att få en bättre inblick för respondenternas personligheter. Nedan presenteras den 

första delen av empirin, det vill säga hur respondenterna uppfattar sig själva. Formatet på kapitel fyra 

har därför en annan struktur, då syftet är att ge en personlig skildring av respondenterna. Med denna 

inblick i åtanke, har författarna på ett mer nyanserat sätt kunnat tolka respondenternas svar.  
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Pia Hansen 

Idrott: Lerduveskytte 

Främsta merit: OS-guld 2000 i Sydney 

Yrke: Ombudsansvarig på Sveland Djurförsäkringar 

 

 

 

 

Pia Hansen är dubbeltrap-skytten från Skåne som fick åka till OS genom ett wildcard, en möjlighet 

som hon tog väl vara på då hon vann i Sydney 2000. Pia påbörjade sin idrottskarriär i ett senare skede 

i livet vilket gjorde att hon hann gå utbildningen Handel och Kontor och även börja arbeta som bland 

annat ekonomiassistent och skadereglerare på Sveland. Satsningen underlättades när hon fick stöd 

från Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och efter OS-guldet steg även sponsorintäkterna. Sju år 

efter guldet kom ett tungt besked, stödet från SOK upphörde på grund av att hon inte kvalificerade 

sig till OS i Peking. Pia hade därför inget annat val än att dra ner på sin satsning till en miniminivå 

och istället återgå till arbetet. 

 

Efter några år på Sveland befordrades Pia till VD-assistent och kort därefter blev hon handplockad 

till att arbeta som ombudsansvarig. Tjänsten går ut på att utbilda och coacha Svelands 25 ombud som 

är placerade runtom i landet. Då Pia inte har någon ledarutbildning ställde hon frågan till sin chef 

varför de tyckte att hon passade till tjänsten. Svaret hon fick var “Pia du behöver ingen 

ledarskapsutbildning, för du har det inom dig genom att vara den du är”. På frågan “Vilka egenskaper 

gör dig till en bra ledare?” svarar Pia “Jag är framåt, mångsidig, lättlärd, tävlingsinriktad och lyssnar 

på mina medarbetare”. 

 

Genom sin långa karriär och yrkeslivserfarenhet har Pia haft kontakt med många ledare och chefer. 

Hon har genom dessa möten dragit lärdom av vad hon tycker ledaren gör bra respektive dåligt. 

Egenskaper som hon tycker är viktigast hos en ledare är att ge beröm, pusha framåt och se individen. 

Då kommer individen växa, må bra och känna trivsel och glädje på sitt arbete.  



30 

 

Carina Jansson 

Idrott: Gevärsskytte 

Främsta meriter: Deltog på OS 1988 i Seoul 

Yrke: Produktionsledare på Sandvik Coromant   

 

 

 

 

Carina Jansson är yngst av tre syskon och gjorde allt för att slå sina bröder på tävlingar, vilket lönade 

sig. Hon tog sig snabbt in i juniorlandslaget och sedan vidare in i seniorlandslaget. Carinas karriär 

har dock inte alltid gått som hon velat. Inför OS 1992 i Barcelona sköt hon återigen hem en kvotplats. 

Men eftersom hon inte uppfyllde SOK:s kriterier för att få åka, blev hon inte uttagen. En stor 

besvikelse och irritation infann sig hos Carina, och hon beslutade sig för att ta en paus.  

 

För Carina var det ett naturligt och självklart beslut att avsluta sin karriär år 2001. Hon hade fått sin 

första fasta anställning på Sandvik och hann inte träna lika mycket. Just i själva avslutet beskriver 

Carina att det var skönt att ha tagit det steget, men en tid efter infann sig tomheten. För att hantera 

detta fokuserade hon på jobbet. Efter att ha arbetat 14 år på “golvet” på Sandvik blev hon handplockad 

att arbeta som produktionsledare. Carina blev därmed chef över sina medarbetare, något som var en 

stor utmaning. Frågan som Carina ställde sig själv innan hon tackade ja, var “Har jag något att ge 

gruppen?” 

 

Carina har en humanistisk gymnasieutbildning men har lärt sig ledarskap genom att studera sina 

ledare och chefer som hon haft genom åren, både inom idrotten och yrkeslivet. En fördel med att ha 

arbetat nära sina numera underanställda är att hon känner individerna och vet därför hur hon kan få 

dem att utvecklas och jobba tillsammans på bästa sätt. Sina främsta egenskaper anser hon själv är att 

hon är lyhörd, utmanar, är pålitlig och rättvis. Då skytte är en mental sport har hon lärt sig mentala 

övningar, hitta fokus och drivet att vilja framåt. 
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Niklas Jonsson  

Idrott: Skidor 

Främsta meriter: OS-silver 1998 på distansen 50 km 

Yrke: VD på Almi Företagspartner AB 

 

 

 

Niklas Jonsson är norrlänningen som alltid har varit intresserad av statistik. Redan som tioåring 

önskade han sig aktier i julklapp av sin pappa. Niklas tog sig snabbt in i juniorlandslaget i längdskidor 

och vidare direkt in i seniorlandslaget. Idrottskarriären har dock inte alltid varit fokuserad mot 

längdskidor. Som barn spelade Niklas både ishockey och fotboll. Men när tränaren ställde ultimatum 

att han måste välja hockey eller längdskidor, var valet enkelt – längdskidor.  

 

Niklas karriär har varit fylld med framgångar och han hann med fyra OS och fem VM. Efter OS i Salt 

Lake City 2002 bestämde Niklas sig för att sluta. Det var inte roligt längre att tävla när flera av 

konkurrenterna offentliggjordes som dopade. En tid efter sin karriär arbetade han som tränare på 

skidgymnasiet i Älvsbyn och det var efter en av många föreläsningar som han kom i kontakt med 

dåvarande distriktschefen på SEB och en ny karriär tog vid. Idag är Niklas VD på Almi 

Företagspartner AB som hjälper till att finansiera små och medelstora företag. 

 

Skolan som idrotten har gett honom har varit ovärderlig för Niklas. Genom den har han fått kunskapen 

om hur man planerar både på kort sikt men även lång sikt, på bästa sätt. Något som Niklas också har 

tagit med sig från idrotten är att ständigt våga utsätta sig för nya utmaningar som ligger utanför sin 

egentliga bekvämlighetszon. I intervjun säger Niklas “som idrottare är man van att blotta sig själv, 

och man måste våga misslyckas för att lyckas”.  

 



32 

 

Jonas Bergqvist  

Idrott: Ishockey 

Främsta meriter: OS-guld 1994 i Lillehammer 

Yrke: Kontorschef på Swedbank i Halmstad 

 

 

 

Jonas Bergqvist är hockeyspelaren från Ängelholm som fick bära hela Skånes förväntningar på sina 

axlar. Under sin uppväxt var det inte många från Skåne som spelade hockey på någon högre nivå. 

Första målet var att få spela en match med A-laget i Leksand. Det blev mer än så, Jonas spelade för 

Leksand i totalt 17 år, spelade i tre internationella klubblag och hann med 272 landskamper under sin 

karriär. Jonas är även en av tre hockeyspelare i Sverige som vunnit tre VM, något han är mycket stolt 

över.  

 

Det nätverk som Jonas har skapat under sin idrottsliga karriär har banat vägen för honom inom den 

civila karriären. Jonas har alltid varit intresserad av ledarskap, något han själv tror kommer från sin 

pappa. Men det har även gjort att han har analyserat alla sina ledare inom idrotten och arbetslivet 

genom åren. Det viktigaste hos en ledare tycker Jonas är att utgå från sig själv och det man är bra på. 

Genom att göra det blir ledaren trygg och självsäker, vilket även sprider sig till medarbetarna. Han 

får ofta höra av sina medarbetare att han utstrålar en trygghet och värme.  

 

Att leda människor är något som är en stor del av Jonas. Målet är att hitta den inre glöden hos sina 

medarbetare och därmed skapa glädje och gemenskap på arbetsplatsen. Något som han ofta använder 

sig av är anekdoter från idrotten, för att delvis lätta upp stämningen men även för att skapa en distans 

till problemet. På frågan om han upplever att han har haft nytta av idrotten i sin civila karriär svarar 

Jonas; “Händelser i form av anekdoter, det mentala tänket, nätverket, gemensamma mål där all kraft 

går åt samma håll, förberedelser och att ta hand om sin kropp”.  
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Anette Norberg  

Idrott: Curling 

Främsta meriter: Två OS-guld, 2006 i Turin och 2010 i Vancouver  

Yrke: Chefaktuarie på Euro Accident 

 

 

 

Anette Norberg är lagkaptenen för Team Norberg som gjort curling intressant hos det svenska folket. 

Förutom 23 mästerskapsmedaljer har Anette även hunnit med en mycket framgångsrik karriär inom 

näringslivet. Direkt efter sin universitetsutbildning i Uppsala fick hon en anställning på ett 

försäkringsföretag. Detta var under tiden som hon genomförde en elitsatsning inom curlingen, vilket 

innebar mellan 40 till 60 resdagar om året. Idag arbetar Anette som chefaktuarie på Euro Accident 

och sitter även med i styrelsen för Svenska curlingförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté.  

 

2013 bestämde sig Anette för att avsluta sin satsning, ett beslut som var naturligt då laget inte lyckades 

kvalificera sig till OS i Sotji. Genom sin långa karriär, både på isbanan och inom näringslivet, har 

Anette mött många ledare. De viktigaste egenskaperna som hon anser att en ledare ska ha är förmågan 

att skapa förutsättningar för personer att lyckas, vara bra på att lyssna, förstå vad personen behöver 

och vilka styrkor personen har.  

 

Anette har valt att söka till ledande roller för att hon vill kunna ha möjligheten att påverka och göra 

skillnad. En motivation är att kunna skapa glädje i vardagen och skapa bättre förutsättningar för sina 

medarbetare och idrottare. Hon säger att den största nyttan som en idrottare har inom näringslivet och 

som man ska vara stolt över är drivet att nå resultat och strävan efter att hela tiden vilja bli bättre. 

Under sin yrkesverksamma karriär har Anette anställt många medarbetare. Något som hon har tittat 

extra mycket på är om personerna har någon idrottslig bakgrund. Anledningen till detta är att hon 

anser att just dessa personer har drivet och är vana att ta ansvar för sig själva, vilket gör dem till mer 

attraktiva.  
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Thomas Fogdö 

Idrott: Alpina skidor 

Främsta meriter: Deltog i OS 1992 i Albertville och 1994 i Lillehammer  

Yrke: Delägare i Edvisor AB och Medgrundare i PackBud Nordic AB 

 

 

 

Thomas föddes i Gällivare och började med alpin skidåkning i unga år. Han testade olika sporter men 

när han testade skidåkning sa det “klick”, och Thomas var därmed fast i sporten. Enligt honom själv 

var han inte den naturliga talangen, men genom hård träning, målmedvetenhet och bra stöd från ledare 

och tränare i hans omgivning, nådde Thomas stora framgångar under sin verksamma karriär. Förutom 

deltagandet i OS 1992, vann Thomas fem världscupssegrar. Under ett träningsåk i Åre fick dock hans 

karriär ett abrupt slut. Thomas skulle bara ta sig igenom en “transportsträcka” men ramlade och 

olyckan var ett faktum. I olyckan bröt Thomas ryggen och blev då förlamad från midjan och nedåt.  

 

Thomas har alltid haft ett intresse för att förstå vad är det som händer inombords hos en aktiv, och 

vad som går att påverka och inte. Att sedan påbörja en karriär inom idrottspsykologi var därmed givet. 

Under sin karriär fick Thomas ofta höra att “vissa är födda med en mental styrka”, något som Thomas 

inte håller med om då han inte anser att han är mentalt stark från grunden utan att han har tränat upp. 

Thomas har därför arbetat mycket med mental träning och ser en stor förändring hos sig själv och hos 

andra. Just detta intresse för mental träning och att se individer växa har gjort att Thomas har sökt sig 

till de ledande positionerna han har.  

 

Egenskaper som Thomas tycker är viktiga hos en bra ledare är förmågan att anpassa ledarskapet efter 

individerna och situationen. Det är därmed viktigt att ledaren är lyhörd för individernas åsikter och 

vad som händer i omvärlden.  
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5. Empiri och analys 

______________________________________________________________________________ 

Författarnas analys har vuxit fram genom det empiriska materialet som är insamlat från sex 

omfattande intervjuer och berättelser. I tidigare kapitel har en begränsad redogörelse av det 

insamlade materialet presenterats för att ge läsaren bakgrundsinformation om respondenterna. 

Följande testas Yukl samt Alvesson och Spicers teorier för att se om de går att applicera inom denna 

kontext.  

______________________________________________________________________________ 

5.1 Analysprocess 

Det insamlade materialet har författarna valt att beskriva med en modellserie, för att påvisa den 

analytiska process som mynnar ut i ett slutligt resultat av studien. Figuren nedan visar hur 

analysprocessen stegvis gått tillväga för att slutligen få ett resultat.  

 

Figur 2, Illustration av arbetsprocessen  
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Första steget illustrerar allt insamlat material från intervjuerna. Steg två visar den del av empirin som 

samlats in, och som är av intresse för studiens syfte. Empiri som hamnar utanför triangeln är inte 

aktuell i analysen, då det berör respondenternas idrotts- och yrkesbakgrund. Den empirin har istället 

presenterats i respondenternas profiler, för att få en bättre bild av respondenten och därmed öka 

trovärdigheten i studien. Det sista och tredje steget illustrerar analysprocessen med mönster och 

samband mellan idrott, egenskaper och näringsliv. Steget ska sedan förklara vilka egenskaper som är 

viktiga hos en effektiv ledare, och vilka egenskaper som respondenterna har tagit med sig från 

idrotten. Analysen ger en djupare inblick av respondenternas tolkningar i form av citat från 

intervjuerna som tydliggör och kopplar samman teori med resultat. 

   

5.2 Den perfekta ledaren 

Respondenterna väljer att på olika sätt beskriva vad som gör en person till en bra ledare. Fyra av 

respondenterna beskriver med olika uttryck att en bra ledare har tillit till sina medarbetares olika 

kompetenser, och har förmågan att förvalta dessa för att stärka gruppen. Anette poängterar vikten av 

att ledaren måste kunna ge energi till sina medarbetare, för att på så sätt kunna hantera med- och 

motgångar bättre. Hon talar även om förmågan att som ledare se och uppskatta varje individ. På så 

sätt kan hon bidra till motiverade medarbetare med viljan att utföra ett bättre arbete. Även Niklas talar 

om att det är viktigt som ledare att ha tillit till sina medarbetare och varje individs kompetens.  

 

“I min yrkesroll måste jag säkerställa att jag har folk runt omkring mig som vet vad de gör, 

eftersom att jag inte kan allt själv.” 

Niklas Jonsson 

 

Thomas talar om hur viktigt det är att se och inse att alla människor är olika. Att det som fungerar för 

en medarbetare kanske inte fungerar för någon annan, har tydliga kopplingar till det som Alvesson 

och Spicer beskriver i metaforen kompisen83. Vidare är detta starkt kopplat till Yukls begrepp 

självkontroll84.   

 

 

                                                 
83 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
84 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
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“Varje människa är en individ, du kan aldrig göra samma sak med alla människor. Man måste ta 

varje individ för vem den är och ge dem möjligheterna för hur just de kan bli bättre.” 

Pia Hansen 

 

En annan viktig del i ett effektivt ledarskap, som fyra av respondenterna beskriver på olika sätt, är att 

utåt signalera trygghet, våga ta risker och att kunna fatta snabba beslut i pressade situationer. Dessa 

kan tillsynen ses som väldigt olika men enligt Yukl är det egenskaper hos en ledare med god 

självkänsla85. Thomas menar att en bra ledare är mottaglig för konstruktiv kritik från sina 

medarbetare, för att på så sätt utvecklas som ledare. Anette talar om vikten av att ge energi till sin 

omgivning och att skapa en trygg stämning i en grupp. Det är egenskaper som enligt henne ligger till 

grund för en bra ledare i en grupp. Även Jonas talar om att vara harmonisk och trygg i sig själv som 

goda egenskaper hos en bra ledare. 

 

“Om jag är den jag är så känner jag mig trygg, och då blir mina medarbetare trygga.” 

Jonas Bergqvist 

 

Genomgående i intervjuerna nämner respondenterna att en bra ledare ska ha egenskaper som 

lyhördhet, kunna se alla medarbetare som individer och de specifika styrkor som de besitter. Liksom 

Alvesson och Spicers beskrivning86 ger respondenterna en skildring om att lyhördhet, engagemang 

och fokus på sina medarbetare bidrar till starka band som främjar både motivationen och tilliten 

gentemot varandra. Carina beskriver just lyhördhet och att kunna lyssna på sina medarbetare som en 

viktig egenskap för en bra ledare. Hon talar om vikten av att veta vilka sina medarbetare är, både på 

och utanför jobbet, för att på så sätt kunna ha förståelse när någon har en mindre bra dag. Även Pia 

pratar om att det är viktigt att se och lyfta sina medarbetare genom att pusha, ge beröm och att finnas 

där för att lyssna och verkligen bry sig om sina anställda.  

 

“En duktig ledare är en person som är bra på att lyssna och förstå vad olika människor runt 

omkring en behöver.” 

Anette Nordberg 

 

“Är du inte bra på att lyssna så kommer du få problem.” 

Thomas Fogdö 

                                                 
85 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
86 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
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5.3 Egenskaper som respondenterna besitter 

Coachning är något som Thomas och Carina anser kännetecknar dem som ledare. De båda menar att 

en bra coach är medveten om sina beteenden och situationen. Förutom att detta har en stark koppling 

till Alvesson och Spicers trädgårdsmästaren87, kan författarna även se en likhet med det transformella 

ledarskapet88. Detta är något som skiljer Thomas och Carina till viss del från de andra respondenterna, 

som annars har gett en relativt entydig bild av hur en bra ledare ska vara och hur de ser på sitt eget 

ledarskap. Det finns små variationer i svaren men de har ändå kunnat tolkas liknande. 

 

“Jag är bra på att coacha, mindre bra på att peka med hela handen.” 

Thomas Fogdö 

 

“Jag använder mig av det transformella ledarskapet. För mig är det viktigt att sätta människan i 

centrum istället för en som alltid pekar med hela handen och säger så här ska vi göra. ” 

Carina Jansson 

 

Att få sina medarbetare att utvecklas och nå sin fulla potential, är något som flera av respondenterna 

anser är utmärkande för just dem i deras ledarskap. Jonas nämner vid upprepade tillfällen under 

intervjun att en av hans drivkrafter är att få människor att utvecklas.  

 

“Jag har ett extremt intresse av att få människor att växa.” 

Jonas Bergqvist 

 

“Det finns ingenting som kickar så mycket som när polletten trillar ner hos en medarbetare, alltså 

när de inser; Shit det här kan jag.” 

Thomas Fogdö 

 

Som nämnts ovan är trygghet en egenskap som fyra av respondenterna anser vara viktig hos en bra 

ledare, men det är endast Jonas som talar om att han själv besitter just den egenskapen. Jonas menar 

även att den egenskapen är skapad under hans aktiva karriär inom ishockeyn.  

                                                 
87 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
88 Sun, Peter & Anderson, Marc. The Importance of Attributional Complexity for Transformational Leadership Studies. 

Journal of Management Studies 49:6 no. (2012) doi: 10.1111/j.1467-6486.2011.01037. 
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Under intervjun berättar Jonas om att hans kollegor ofta kommer fram och säger att han känns trygg 

i sig själv, och att det smittar av sig på dem. Just denna trygghet är starkt kopplad till Alvesson och 

Spicers kompisen, som alltid finns till för sina medarbetare och fungerar som ett stöd och skydd89.  

 

“När jag arbetade som koncernchef på AJ produkter så brukade jag då och då gå ut på lagret för 

att se hur det gick. Vid ett tillfälle var det högt tryck på lagret och den ena truckföraren efter den 

andra kom fram till mig, och med panik i rösten sa dom “Det här funkar inte, det är kaos!” Då sa 

jag med en lugn ton, nej det här är inte kaos, jag har spelat 2–2 mot Polen. Från att de varit helt 

desperata så började de att skratta.” 

Jonas Bergqvist 

 

Förutom trygghet, som Jonas nämner, säger både Pia och Anette att en bra stämning på jobbet är 

viktigt. Båda talar även om vikten av att medarbetarna ska känna att det är högt i tak, och att 

medarbetarna alltid kan komma till dem för att prata. Respondenterna påvisar därmed ytterligare 

kopplingar till Alvesson och Spicers kompisen90. På frågan “Vilka egenskaper gör dig till en bra 

ledare?” säger Anette: 

 

“Det är förmågan att se och uppskatta individerna. Jag tror att motiverade och lyckliga människor 

gör ett bättre jobb.” 

Anette Norberg 

 

5.4 Idrottens påverkan på ett effektivt ledarskap  

Som ledare utsätts du, enligt Yukl, ständigt för påfrestande situationer där en god stresstolerans och 

fysisk uthållighet är nyckeln till framgång91. Utifrån sammanställningen av respondenternas svar på 

frågan “Utifrån din idrottsliga karriär, ser du egenskaper/något som du nu kan sätta fingret på och 

dra nytta av i ditt arbete?”, finns ett tydligt samband där samtliga respondenter poängterar just 

stresstolerans. På olika sätt har respondenterna uttryckt att deras idrottsliga karriär har påverkat och 

utvecklat egenskaper, som gör att de klarar av påfrestande situationer.  

                                                 
89 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
90 Ibid. 
91 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
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Ett av de största stressproven som en elitidrottare utsätts för är tävlingsmomentet, där förmågan att 

leverera och hantera nerverna tydliggörs92. Carina talar om hur skyttet har bidragit till att hon nu har 

lättare att känna igen sig i stressade situationer, även i sin roll som ledare i sitt arbete.  

 

Idrotten har påverkat samtliga respondenter på många olika sätt. Tre av dem har valt yrkesroller som 

går att direkt koppla till hur respondenterna var som elitidrottare.  

 

“Curling är som schack på is, det handlar om riskbedömning, det handlar om logik, det handlar om 

att fatta beslut. Så det finns otroligt stark koppling mellan min idrott och det yrke som jag har valt.” 

Anette Norberg 

 

Thomas började fundera tidigt i sin idrottskarriär över vad som gjorde att vissa lyckades och andra 

inte. Han jämförde sig själv med andra och granskade även vad som skilde mellan de som var på topp 

hela tiden. Det var då Thomas insåg att med mental träning kan individer växa och uppnå högre 

resultat. Thomas är enligt analysen, en typisk trädgårdsmästare. Coachning är enligt Alvesson och 

Spicer är en av egenskaperna som är utmärkande för deras metafor trädgårdsmästaren 93.    

 

“När jag började intressera mig för psykologi fanns det inga utbildningar som var riktade mot 

idrott. Därför har jag ingen akademisk utbildning, men jag har läst mycket och använder mig av 

lärdomar från idrotten.” 

Thomas Fogdö 

 

Ledarskap har präglat Jonas genom uppväxten och även genom hela idrottskarriären. Han ser sig själv 

som en naturlig ledare och beskriver att han uppskattar den frihet som hör till ledarskapsrollen. Men 

det är ishockeyn som Jonas menar har påverkat hans ledarskap mest.  

 

“Jag har under alla mina år som elitidrottare granskat alla ledare och reflekterade över vad dom 

gjorde när det gick bra och mindre bra.” 

Jonas Bergqvist 

 

                                                 
92 Barker-Ruchti Natalie & Barker Dean & Lee Jessica & Rynne Steven. Preparing Olympic Athletes for Lives Outside 

of Elite Sport: Towards Best Practice. 2011-12-30. http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford 

(Hämtad 2016-12-12) 
93 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
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5.4.1 Konsten att behålla fokus i med- och motgångar 

Jonas, Pia, Jonas och Niklas beskriver liknande erfarenheter från den aktiva karriären, hur både med- 

och motgångar har format deras sätt att hantera pressade situationer. Pia pratar om sina framgångsrika 

år inom den absoluta världseliten, men hon berättar också om den tuffa kampen att ständigt utsättas 

för yttre stress och påfrestningar. Hon beskriver vikten av tidigare erfarenheter av med- och 

motgångar, och att det är något som hon poängterar kommer från hennes tidigare karriär som aktiv 

elitidrottare.  

 

“Som idrottare är man med om de absolut bästa stunderna och de absolut värsta stunderna. Och på 

något sätt måste du hantera det eftersom det kommer en ny dag imorgon.” 

Jonas Bergqvist 

 

Niklas berättar att hans vana med “ups and downs”, både mentalt men även mer bildligt i 

längdskidspåret, gör att han har lärt sig att fokusera på det väsentliga. Han menar även att om han inte 

hade haft möjligheten att idrotta så hade han förmodligen inte varit lika målfokuserad. 

 

“Som elitidrottare tror jag att man är ganska orädd, orädd för att blotta sig själv inför andra. Man 

är van med att lyckas och att misslyckas.” 

Niklas Jonsson 

 

Att kunna fokusera på “rätt” saker är inte alltid det lättaste. Som elitidrottare gäller det att hantera 

inre och yttre krav och ta nya tag efter avslutad tävling. Det är något som Yukl även anser är en viktig 

egenskap hos en effektiv ledare94. Carina och Pia som båda har tävlat i skytte, som är mer en mental 

sport än en fysisk, menar att de har fått med sig otroligt mycket från idrottskarriären.  

 

“Fokuset som jag lärde mig som skytt har jag på jobbet med. Kunna koppla bort alla 

störningsgrejer och bara; nu är det här som gäller tills jag är klar. Det tror jag nog inte att man 

har om man inte hållit med skyttet, just att kunna växla från av och på.” 

Carina Jansson 

 

                                                 
94 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
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“Det krävs väldigt mycket att vara en elitidrottare. Mycket fokus, mycket träning, mycket planering, 

mycket av allting. Du har ju igen det i allt du gör sen, så absolut har jag med mig det ut i mitt 

arbete.” 

Pia Hansen 

 

Precis som Pia anser Anette, Thomas och Jonas att planering, struktur och tydliga ramar har varit A 

och O i deras idrottskarriärer. Anette nämner att idrotten har gjort att hon blivit bra på att ta hand om, 

leda och ansvara för sig själv. Alvesson och Spicer väljer att kalla det självledning, som har en 

koppling till coachning95. 

 

“Man är van att ta hand och leda sig själv, det är en egenskap som är extremt viktig inom idrotten 

och som jag har burit med mig in i näringslivet. Att ta ansvar för sig själv och göra sin träning. Det 

är ingen annan som gör träningen åt en, det går ju liksom inte.” 

Anette Norberg 

 

5.4.2 Tävlingsinstinkt, målmedvetenhet och driv 

På frågan om vilka egenskaper de fått med sig från idrotten, resonerade respondenterna fram totalt 14 

exempel på egenskaper som är kopplade till prestation96. Pia pratade i sin intervju om hennes vilja 

och driv att ständigt vilja utvecklas och bli bättre. Hon beskriver sig själv som väldigt tävlingsinriktad, 

något som hon absolut menar har kommit från sin tidigare idrottsliga karriär.  

 

“Inom sin idrott jobbar man efter mål hela tiden för att bli bättre och för att utföra det man har 

sagt att man ska göra. Jag tror att det kommer igen i ett jobb också för jag vill framåt på mitt 

arbete, jag vill lära mig nya saker och få nya utmaningar. Det tror jag kommer från den 

målmedvetenheten som kommer från idrotten.” 

Pia Hansen 

 

 

 

                                                 
95 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
96 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
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För att lyckas inom idrottsvärlden menar Pia att insikten och inställningen att alltid veta att det går att 

bli bättre, i kombination med en stark tävlingsinstinkt och målmedvetenhet är helt avgörande. Hon 

menar att det bidrar till en ständig utveckling, vare sig det handlar om idrottsprestation eller i sitt sätt 

att leda på arbetet.  

 

“Mycket kommer också från tävlingsinstinkten. Du vill inte vara medelmåttig när du tävlar eller 

tränar. Likadant vill jag inte vara medelmåttig när det gäller mitt arbete heller.” 

Pia Hansen 

 

Något som är utmärkande hos samtliga respondenter, är att de anser att de har haft stor nytta av 

idrotten i sina civila karriärer. De tydligaste egenskaperna enligt Yukl är de prestationsorienterade 

egenskaperna97, det vill säga att respondenterna motiveras av att prestera på topp, har en önskan om 

att lyckas och att utmärka sig. Genom idrotten har respondenterna lärt sig att ta ansvar och sätta 

tydliga målsättningar.  

 

“Den största nyttan man som idrottare har när man går in i näringslivet, och som man ska vara 

väldigt stolt och glad över, och ta upp som en stor tillgång hos en arbetsgivare, det är ju det här 

drivet som man har. Alltså att hela tiden nå resultat, att alltid leverera och göra sitt bästa. Och den 

här automatiska strävan över att göra saker och ting hela tiden bättre. Den drivkraften är otroligt 

viktig att ta med sig in i näringslivet.” 

Anette Norberg 

 

Genom analysen kan författarna se tydliga samband att respondenterna på ett eller annat sätt har fått 

med sig dessa egenskaper från idrotten. Dessa egenskaper ingår i Yukls98 samt Alvesson och Spicers99 

teorier om effektiva ledare. Författarna kan efter analysen se ett samband mellan Yukls 

prestationsorienterade egenskaper100 och Alvesson och Spicers metaforer kompisen och 

trädgårdsmästaren101. Det faktum att respondenterna har valt att starta en helt ny karriär inom 

näringslivet, är tecken på att de även tillhör Alvesson och Spicers cyborgen102. 

 

                                                 
97 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
98 Ibid. 
99 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
100 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011. 
101 Alvesson, Mats, Spicer, André. Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
102 Ibid. 
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Analysen visar att respondenterna har många delar av vad Yukl menar är viktiga egenskaper hos 

effektiva ledare103, men studien kan dock inte påvisa att alla delar kommer från idrotten. Det råder 

dock ingen tvekan om att respondenterna i studien har lyckats som ledare inom näringslivet. 

Respondenterna besitter egenskaper som kan härledas från idrotten och som enligt teorierna104, är 

eftertraktade inom näringslivet. 

 

 

 

                                                 
103 Yukl Gary. Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall. 2011; Alvesson, Mats, Spicer, André. 

Ledarskapsmetaforer. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
104 Ibid. 
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6. Slutsats och diskussion 

______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras studiens sluttats och författarna svarar på studiens frågeställningar, som 

följs av en avslutande diskussion med metodkritik och förslag på vidare forskning. 

____________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsats 

6.1.1 Vilka egenskaper är, enligt före detta elitidrottares uppfattning, viktiga för en 

effektiv ledare inom näringslivet? 

Slutsatsen utifrån frågan vad som kännetecknar en effektiv ledare, framkom självkänsla, se och 

förvalta individers kompetens samt lyhördhet. Enligt respondenterna är en effektiv ledare med god 

självkänsla en ledare som är trygg i sig själv, vågar fatta beslut och hanterar stressade situationer. 

Utifrån respondenternas berättelser är det viktigt att ledaren ser alla individer i gruppen och förvaltar 

deras spetskompetens på absolut bästa sätt. Respondenterna menar att ledaren på så sätt skapar glädje 

och samhörighet på arbetsplatsen.  

 

Den sista huvudgrenen av egenskaper som respondenterna ansåg var nödvändig hos en effektiv 

ledare, var lyhördhet. Att uppmärksamma varje medarbetare och lära känna dem som personer. Dessa 

tre huvudgrenar av egenskaper är det som kunde urskiljas under studiens gång.  

 

6.1.2 Vilka egenskaper hos före detta elitidrottare har, enligt deras uppfattning, 

utvecklats under den aktiva karriären? 

Utifrån respondenternas resonemang är slutsatsen att de primära egenskaperna som går att härleda 

från idrotten är tävlingsinstinkt, målmedvetenhet och drivet. Sekundära egenskaper som 

respondenterna också anser kommer från idrotten är stresstolerans och fokus.  

 

Elitidrottare genomgår många hårda prov och utmaningar för att inom sin idrott, ta sig till den absoluta 

världseliten. På sin väg under den aktiva karriären utvecklas, enligt författarnas tolkningar, 

egenskaper som elitidrottarna senare kan dra nytta av inom en civil karriär inom näringslivet. Enligt 
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författarna går det inte att konstatera att före detta elitidrottare per automatik blir en effektiv ledare 

inom näringslivet. Det kan dock konstateras att elitidrottaren utvecklar delar av de egenskaper som 

enligt teorierna anses tillhöra effektivt ledarskap. 

 

Det mest uppenbara resultatet som har kommit fram utifrån respondenternas svar och författarnas 

tolkningar är tävlingsinstinkten, målmedvetenheten och drivet. Samtliga respondenter talar om 

tävlingsmomentet och målmedvetenheten inom sin idrott, som en av de absolut värdefullaste 

egenskaperna de lyft med sig från idrotten in i näringslivet. Flera av respondenterna anser att det är 

just dessa egenskaper som utmärker dem i konkurrensen med de utan idrottsbakgrund, trots att de 

utan idrottsbakgrund kanske har högre akademisk utbildning. Utifrån respondenternas svar, i 

kombination med författarnas egna tankar och funderingar, anses därför dessa egenskaper vara de 

viktigaste och tydligaste som respondenterna fått med sig från idrotten.  

 

En egenskap som också lätt går att koppla till idrotten, och som respondenterna anser att de har haft 

stor nytta av i sin civila karriär, är förmågan att hantera stress. Elitidrottare utsätts ständigt för 

stressade situationer i form av tävlingsmoment samt hantering av inre och yttre krav. Enligt 

respondenterna är det viktigt att kunna behålla fokus på rätt saker samt ha god planering och struktur 

för att kunna se klart i stressade situationer. Utifrån respondenternas berättelser, hur de själva ser sig 

som ledare och vilka egenskaper de fått med sig från idrotten, kan författarna se att respondenterna 

haft nytta av förmågan att hantera stress i sin civila karriär.  

 

Något som elitidrottare ständigt ställs inför är med- och motgångar. En motgång inom idrotten kan 

emotionellt vara jobbigare att hantera än en motgång på jobbet.  

 

“Som idrottare är man med om de absolut bästa stunderna och de absolut värsta stunderna. Och på 

något sätt måste du hantera det eftersom det kommer en ny dag imorgon.” 

Jonas Bergqvist 

 

För att en ledare ska anses effektiv behövs en helhet, det vill säga att ledaren besitter alla egenskaper 

som utgör en effektiv ledare. Respondenterna i studien är framgångsrika ledare, men studien kan bara 

visa att vissa egenskaper har sin grund inom idrotten. Bakgrunden som elitidrottare är inte en garanti 

för att alla delar för ett effektivt ledarskap finns. Författarna drar slutsatsen att före detta elitidrottare 

får med sig egenskaper som är attraktiva inom näringslivet och som därmed stämmer överens med 

teorierna om effektivt ledarskap. 
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6.2 Avslutande diskussion  

Denna studie har givit författarna en tydligare inblick i ämnet ledarskap, och vilka egenskaper som 

är viktiga hos effektiva ledare. Det har varit intressant att intervjua före detta olympier, och att tolka 

deras olika berättelser har varit en spännande och lärorik process. I mångt och mycket kan denna 

studie liknas vid elitidrott. Författarna har upplevt både med- och motgångar, stressade situationer 

och en hel del utmaningar. Känslan efter avslutad studie är att respondenterna ser detta som ett viktigt 

och aktuellt ämne att belysa. De var eniga i många av svaren och var väldigt aktiva och positivt 

inställda till studien. Detta har bidragit till, och underlättat, då ämnet för respondenterna upplevdes 

ligga dem varmt om hjärtat. Eftersom respondenterna har liknande svar, har detta möjliggjort att 

författarna kan dra slutsatser och diskuterat fritt inom ämnet. Med hjälp av teorin och undersökningen 

har författarna kommit fram till slutsatserna som beskrivs ovan. 

 

Som nämnts tidigare måste författarna genom olika grundbegrepp säkerställa att studien kan klassas 

som trovärdig. Trovärdighet innebär att de regler och ramar som finns för en kvalitativ forskning följs 

samt att studien känns äkta och trovärdig för läsaren105. Trovärdigheten anses i denna studie vara 

relativt hög, då respondenterna som presenteras i studien stämmer väl överens med den referensram 

som studiens syfte och frågeställning har. Författarna har även utgått från de ramar och regler som 

finns för kvalitativ forskning, vilket också ökar trovärdigheten i studien. Handledning genom hela 

processen har hjälpt till att säkerställa att regler för denna typ av studie har följts, och att alla moment 

finns med i kapitalform.  

 

För att studien ska anses tillförlitlig krävs det att samma eller åtminstone liknande svar ges oberoende 

av i vilket sammanhang och när studien genomförs106. Författarna anser att tillförlitligheten är relativt 

hög i denna studie eftersom respondenterna oberoende av varandra har givit liknande svar. Det faktum 

att spridningen på respondenterna, både när det gäller kön, ålder, geografi och idrott, stärker 

tillförlitligheten i resultatet av studien. Sannolikheten att studien fortsatt ska anses hög, ökar om 

undersökningen utförs inom en rimlig tid. Författarna anser därför att studien även håller en relativt 

hög överförbarhet. De slutsatser som studien utmynnat i, går för aktiva elitidrottare att ta till sig och 

dra nytta av den dagen de själva avslutar sin karriär inom sin idrott och vill ut på arbetsmarknaden. 

Denna studie visar på egenskaper som majoriteten av respondenterna har angivit som specifikt tagna 

                                                 
105 Bryman Alan. & Bell Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. uppl. Malmö: Liber AB 2013. 
106 Denscombe, M. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur AB 2009. 
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från den aktiva karriären, något som kan anammas av de som idag är aktiva inom elitidrotten. 

Pålitligheten i denna studie anses vara varierande. Författarna har tydligt redogjort för studiens 

problemformulering, tillvägagångssätt och val av respondenter med mera. Det som gör att 

pålitligheten anses vara varierande, är på grund av begränsad tidigare forskning inom ämnet, vilket 

gör det svårt att veta hur pass korrekt slutsatsen i denna studie är. 

 

Reflektioner från studiens gång och resultatet, är att idrotten helt klart påverkar personer som i ett 

senare skede i livet ska ut i näringslivet. Det finns många positiva delar som elitidrottare på en hög 

nivå, enligt författarnas slutsatser, kan bära med sig i form av specifika egenskaper som anses vara 

nödvändiga för att vara en effektiv ledare inom näringslivet. Det är positivt att som elitidrottare ha 

vigt större delar av sitt liv till en specifik idrott, och som de kan få igen inom näringslivet som ledare. 

  

6.3 Metodkritik 

En negativ aspekt av studiens metodval är att alla intervjuer gjordes via telefon eller videointervju, 

med andra ord inte på plats hos respondenterna. Risken finns att tolkningarna av respondenternas 

svar, hade gjorts annorlunda vid ett faktiskt möte i och med att kroppsspråk hade kunnat utläsas på 

ett annat sätt.  

 

 

Författarna ansåg dock att distansen för de tänkta respondenter som kontaktades, var för stor och att 

det hade gett negativ effekt på svarsfrekvensen. I och med studiens storlek och omfattning har 

författarna tvingats göra ett antal vägval. För att trovärdigheten fortfarande ska anses hög valde 

författarna att rikta in sig på elitidrottare, med förklaringen att de har en bredare erfarenhet av både 

nationellt och internationellt tävlande jämfört med amatöridrottare.  

 

Som vi nämnt ovan finns det en risk att hamna i generaliseringsfällan, det vill säga att resultatet av 

studien generaliseras utan tillräckliga belägg107. För att undvika denna fälla har studien istället riktat 

in sig på att tolka respondenternas egna uppfattningar. Läsarna ges därmed möjligheten att själva 

tolka om studiens resultat går att generalisera eller inte.   

 

                                                 
107 Bryman Alan. & Bell Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. uppl. Malmö: Liber AB 2013. 
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på vilka egenskaper som utvecklats under den aktiva karriären. 

Respondenterna valdes utifrån kriterierna att de har varit aktiva på elitnivå och nu har någon form av 

ledarroll inom näringslivet. En intressant infallsvinkel som uppkommit under arbetets gång är 

genusperspektivet, om det skulle kunna ha någon påverkan på studiens resultat. Fortsatta studier kan 

därför undersöka huruvida könstillhörighet kan påverka en före detta elitidrottare inom en ledarroll i 

näringslivet. Författarna har även tyckt att det vore intressant att undersöka om det går att se någon 

skillnad i resultaten mellan elitidrottare inom lagidrotter jämfört med individuella idrotter, och i så 

fall på vilket sätt dessa olika typer skulle kunna påverka studiens resultat.   
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8. Bilaga 1 

Inledningsfrågor 

·         Berätta om dig själv och din idrottsliga bakgrund. 

 

Huvudfrågor 

·         Berätta om vad som hände efter din avslutande karriär. 

·         Var ditt val efter avslutad karriär självklar? 

·         Berätta om din nuvarande anställning. Underställda? 

·         Har du någon akademisk utbildning? Eget initiativ eller via jobbet? 

·         Vad anser du vara viktigt hos en bra ledare? 

·        Vad av det kan man koppla respektive inte koppla till en som varit aktiv inom idrottsvärlden? 

·         Vad var det som gjorde att du sökte en ledande position inom näringslivet? 

·         Vad är det som driver/motiverar dig till att arbeta som ledare? 

·         Hur många år har du haft en ledande position? 

·         Utifrån din idrottsliga karriär, ser du egenskaper/något som du nu kan sätta fingret på och 

dra nytta av i ditt arbete? 

·         Vilka egenskaper anser du gör dig till en bra ledare? 

 

Avslutningsfrågor 

·         Har du någon fråga? 

·         Har du något du vill tillägga? 

 

 

 

 


