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Introduktion 
 
Att vara i flow är att vara uppslukad av nuet, att var ett med sig själv. En flowupplevelse är ett 
enormt tillfredsställande inre tillstånd som inte har sin grund i jakten på pengar och 
berömmelse, utan i utförandet i sig (Csikszentmihalyi, 1992). Flow har inom idrottsvärlden 
ofta betraktats med viss skepsis och som någonting som inträffar genom slumpen, men det 
finns forskning som tyder på att idrottare kanske har större kontroll över flowupplevelsen än 
vad den gängse uppfattningen antyder (Jackson, 1995; ref i Smith & Bar-Eli, 2007). Därför är 
det intressant att försöka ta reda på vad det är som skapar flow och försöka förmedla detta till 
idrottare för att de lättare ska kunna optimera sin prestation.  
 
Idrottens struktur skapar utmärkta förutsättningar för flow (Csikszentmihalyi & Jackson, 
1999), det finns till exempel fastställda regler, utövaren har hela tiden tillgång till feedback 
och det finns ofta ett tydligt mål med i bilden. Den kanske viktigaste förutsättningen för flow 
är att det måste finnas en balans mellan utmaning och skicklighet, om dessa två faktorer är i 
obalans kommer utövaren antagligen känna sig antingen uttråkad eller ängslig 
(Csikszentmihalyi, 1992). Det finns dock en chans att flow uppstår om utmaningen står i 
relation till individens förmåga.  
 

Syftet med denna ämnesfördjupning är att studera flow inom idrott. Följande frågeställningar 
används för att besvara syftet:  
 

• Vilka faktorer som kan anses nödvändiga för uppkomsten av flow? 
• Vilka faktorer som kan underlätta uppkomsten av flow? 
• Hur kan flow relateras till prestation inom idrott? 

 
Begreppsdefinition 

     
Csikszentmihalyi (1992, s.20) definierar flow som ”det sinnestillstånd i vilket människor är så 
uppslukade av vad de gör att ingenting annat tycks betyda något”. Csikszentmihalyi och 
Jackson (1999) beskriver flow som ett medvetandetillstånd där alla andra tankar och känslor 
utesluts och där kroppen och tankarna ”samarbetar på ett naturligt sätt”. Vidare skriver de att 
flow inte enbart handlar om framgångar utan om en upplevelse som går ”från att vara normal 
till en som är extraordinär”. 
 
Koncenration beskrivs enligt Moran som förmågan att kunna fokusera ens mentala resurser på 
den framförliggande uppgiften och samtidigt ignorera distraktioner.   
 

Teoretiskt ramverk 

Csikszentmihalyi och Jackson (1999) beskriver nio olika faktorer de anser vara nödvändiga 
för uppkomsten av flow. Minst en faktor (ofta samtliga) finns nästan alltid med när människor 
beskriver känslan de har när de gör någonting de verkligen njuter av (Csikszentmihalyi, 1992) 
och det intressanta är, enligt Csikszentmihalyi, att detta gäller oavsett aktivitet så som 
exempelvis att en yogainstruktör som tycker om att meditera beskriver sin upplevelse i samma 
termer som golfspelande ungdomar.  
 
Nedan följer en beskrivning av de nio faktorer Csikszentmihalyi (1992) anser nödvändiga för 
flow. Vissa av dem hör ihop med varandra och finns därför beskrivna under samma rubrik. 
Tyngdpunkten i Csikszentmihalyis flowmodell ligger på balansen mellan utmaning och 
skicklighet som beskrivs genom flowkvadranten (se Figur 1). De andra aspekterna har en 
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något mindre betydande roll (även om exempelvis Stavrou, Jackson, Zervas och Karteroliotis, 
(2007) menar att den egna uppfattningen om ens skicklighet har större betydelse än just 
förhållandet mellan skicklighet och utmaning), men utgör likväl en betydande faktor i 
modellen.   
 
Balans mellan utmaning och skicklighet 
Att utmaningarna man ställs inför är välanpassade till den egna förmågan är kanske den 
viktigaste punkten för flow, Csikszentmihalyi och Jackson (1999) kallar det för ”den gyllene 
regeln” (s.12). För att uppleva flow räcker det dock inte med att man bara spelar (eller 
springer eller cyklar och så vidare) i enlighet med sin förmåga, man måste överträffa sin 
förmåga (Csikszentmihalyi & Jackson, 1999). När vi ställs inför stora utmaningar är det 
vanligt att känna stress, att kunna omvandla denna stress och istället se situationen som en 
utmaning är enligt Csikszentmihalyi och Jackson (1999) ”nyckeln till flow”. I Figur 1 nedan 
beskrivs sambandet mellan utmaning och skicklighet.  

 
 Figur 1. Flowkvadranten (Csikszentmihalyi & Jackson, 1999) 
 

I den övre högra kvadranten, där hög utmaning möter hög skicklighet finns flowtillståndet. 
Det är här viktigt att poängtera att det är individens subjektiva uppfattning om sin egen 
skicklighet som är av betydelse (Csikszentmihalyi, 1992), flowupplevelsen är alltså beroende 
av att individen uppfattar sin egen skicklighet som relativt hög. Den övre vänstra kvadranten 
har benämningen ”rädsla” och beskriver det tillstånd när vi har låg tilltro till den egna 
förmågan och de upplevda kraven är höga. De två nedre fälten beskriver dels situationer där 
det inte behövs någon skicklighet och där inga utmaningar förekommer, idrottare kan då 
känna sig apatiska, och dels situationer där utmaningen visserligen är närvarnade men är 
mycket liten i förhållande till den egna skickligheten, detta leder ofta till bristande 
uppmärksamhet och uttråkning (Csikszentmihalyi & Jackson, 1999).  
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Tydliga mål och tydlig feedback. 
För att kunna uppnå flow måste man veta vad man strävar efter. Detta är en av orsakerna till 
varför idrotten är så populär och drar till sig så många människor. Inom nästan alla sporter 
finns en klar och tydlig struktur kring vad man får och inte får göra, hur man gör mål och så 
vidare och detta gör att mer av våra psykiska resurser frigörs och kan användas enbart till att 
fokusera på uppgiften (Csikszentmihalyi & Jackson, 1999). Det är viktigt, skriver Csikszent-
mihalyi och Jackson (1999) att i förväg sätta upp tydliga mål för att exakt kunna veta vad man 
försöker åstadkomma steg för steg, då blir chanserna till flow större. I vardagliga situationer 
är kraven ofta motsägelsefulla och syftet med det man gör är oklart, det är bland annat på 
grund av detta som flow inte infinner sig särskilt ofta i vardagen, menar Csikszentmihalyi 
(1996). 
 
Feedback har en oerhört stor betydelse för framgångsrikt idrottande, att bara utföra en hand-
ling om och om igen utan att ha någon vetskap om vad resultatet blir leder snabbt till upp-
givenhet (Csikszentmihalyi & Jackson, 1999). Csikszentmihalyi och Jackson påpekar att det 
finns olika typer av feedback, men de menar att den viktigaste typen är den som kommer från 
den egna kroppen och som talar om för oss vart olika delar av kroppen befinner sig i förhåll-
ande till omgivningen. Andra typer av feedback kan till exempel vara att man får veta något 
om prestationens kvalitet eller att en tränare ger några goda råd Csikszentmihalyi & Jackson, 
1999).  
 
Koncentration och sammansmältning av handling och medvetande 
Csikszentmihalyi (1992) menar att för att vara i flow måste man ha total koncentration på 
uppgiften. I vardagliga livet uppnår vi sällan den här typen av optimal koncentration eftersom 
de krav som ställs på oss inte är så höga, men när vi deltar i en tydligt strukturerad aktivitet 
kan det ibland skapas ordning i medvetandet och allt utom det som är väsentligt för stunden 
förträngs (Csikszentmihalyi, 1992). En bergsklättrare ger ord åt känslan: ”det är som om mitt 
minne har stängts av. Allt jag kan komma ihåg är de senaste trettio sekunderna och allt jag 
kan tänka på är de kommande fem minuterna” (Csikszentmihalyi, 1992, s.82). Csikszent-
mihalyi & Jackson (1999) skriver att idrottsmän ofta tacklas med två problem när det gäller 
koncentration, nämligen vad som har skett och vad som kommer att ske. Man måste 
visserligen kunna ta till sig feedback från det som varit för att kunna justera taktik och så 
vidare, men helst ska detta ske på automatisk väg (Csikszentmihalyi & Jackson, 1999). När 
man befinner sig i flow och är helt uppslukad av nuet kan det ofta kännas som att det man 
utför görs utan ansträngning, detta beror på att alla de planer och utvärderingar vi brukar ha i 
huvudet under tävling eller match nu inte finns där, menar Csikszentmihalyi och Jackson 
(1999). 
 
Att handling och medvetande smälter samman är en annan aspekt av den totala koncentrationen. 
När idrottare beskriver den här upplevelsen säger de ofta att det kändes ”automatiskt” eller ”utan 
ansträngning” (Csikszentmihalyi & Jackson, 1999). Csikszentmihalyi (1992, s.78) beskriver det 
som att ”man blir så uppslukad av det man gör att ens handlingar blir spontana, nästan 
automatiska, man slutar vara medveten om sig själv som skild från det man håller på med”. 
Denna beskrivning låter mycket lik definitionen av flow som helhet, denna punkt utgör alltså en 
mycket central del i flowupplevelsen och det är också själva orsaken till varför upplevelsen 
kallas just ”flow” (Csikszentmihalyi, 1992).    
 
Kontroll och avsaknad av osäkerhet. 
Personer som har upplevt flow beskriver ofta att de under flowperioden hade en känsla av 
total kontroll (Csikszentmihalyi, 1992). Inom idrotten (och även i övriga livet) är det 
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naturligtvis omöjligt att ha full kontroll och Csikszentmihalyi (1992) menar därför att det är 
möjligheten till kontroll personerna försöker beskriva, inte att de faktiskt har kontroll. Det 
svåra med kontrollaspekten är att även om idrottare hela tiden strävar mot ökad kontroll så 
kan det ha en negativ inverkan med för mycket kontroll (Csikszentmihalyi & Jackson, 1999). 
Om vi ser till flowkvadranten (se Figur 1) så är kontrollen som störst i den nedre kvadranten 
till höger där ”hög skicklighet” möter ”låg utmaning”. I sådana fall kan utövaren känna sig 
uttråkad och oinspirerad vilket gör att kvaliteten på upplevelsen minskar (Csikszentmihalyi & 
Jackson, 1999). En annan svår aspekt med kontroll som Csikszentmihalyi och Jackson tar upp 
är att dessa fenomen är så flyktiga. När vi väl lyckats behärska en viss kontrollnivå kommer 
flowupplevelsen tillslut avta för kontrollen blir för hög i förhållande till utmaningen (se Figur 
1), då gäller det att hela tiden öka svårighetsgraden och hitta nya utmaningar som potentiellt 
sett kan leda till flow.   
 
Känslan av att vara i kontroll bidrar också till att man förlorar sin negativa bild av sig själv 
och detta gör i sin tur att all oro och alla negativa tankar försvinner från medvetandet 
(Csikszentmihalyi & Jackson, 1999). Att oroa sig för saker och ting är något som är väldigt 
energikrävande och därför är det inte så konstigt att idrottare i flow ofta beskriver tillståndet 
som ansträngningslöst. En stor börda har helt enkelt tagits bort och alla resurser som tidigare 
varit uppbundna finns nu tillgängliga att använda (Csikszentmihalyi & Jackson, 1999).    
 
Tidsförskjutning 
Upplevelsen av tidsförskjutning är inte något som alla upplever under flow, det verkar ha att 
göra med hur viktigt det är i den specifika idrotten att ha koll på tiden (Csikszentmihalyi & 
Jackson, 1999). På vilket sätt tiden förskjuts verkar också ha att göra med typen av idrott, 
exempelvis en sprinter upplever troligen att tiden går långsammare än vanligt under flow, 
medan det kanske är tvärtom för en långdistanslöpare (Csikszentmihalyi & Jackson, 1999). 
Csikszentmihalyi (1992) tar upp tidsaspekten och skriver att det förefaller oklart huruvida 
tidsförskjutningen är en biprodukt av den intensiva koncentrationen eller om den har ett 
bidragande syfte i sig. Vidare menar han: ”det verkar inte troligt att förlusten av tidsbegreppet 
är en viktig komponent i njutningen, men frihet från tidens tyranni bidrar till den upprymdhet 
vi känner i ett tillstånd av fullständigt engagemang”. Alltså, förlusten av tidsbegreppet är 
ingen nödvändighet i sig utan det är mer en välkommen biprodukt.    
 
Autotelisk upplevelse 
Termen ”autotelisk upplevelse” definieras enligt Csikszentmihalyi (1992) som en handling 
man utför för handlingens egen skull, man motiveras inte i sådana fall av att tjäna pengar eller 
att bli omtyckt. Handlingen i sig utgör också belöningen. Våra motiv till att göra olika saker 
är ofta en blandning mellan yttre belöningar och inre drivkrafter (Csikszentmihalyi, 1992), 
risken för elitidrottare (som ofta frestas av yttre belöningar i så hög grad) är att de yttre 
motiven tar överhanden och därmed riskerar glädjen från själva utövandet att försvinna 
(Csikszentmihalyi & Jackson, 1999). Det mesta vi gör i livet är inte autoteliskt utan går ut på 
att antingen tjäna pengar eller att öka sin sociala status. Csikszentmihaly (1996, s.113) skriver 
att ”på många sätt är hemligheten till ett lyckligt liv att lära sig att hämta flow från så många 
av de saker vi måste göra som möjligt. Om jobb och familjeliv blir autoteliskt är ingenting i 
livet bortkastat och allt vi gör är värt att göra för dess egen skull”. Om allt vi gör går ut på att 
uppnå någonting annat kommer vi alltså, enligt Csikszentmihalyi aldrig att känna oss tillfreds-
ställda och mycket i livet blir därmed bortkastat. Detta kan även kopplas till idrotten, om enda 
målet med idrottsutövandet är att vinna blir upplevelsen bortkastad vid en förlust. Men om 
aktiviteten blir autotelisk behöver man inte vinna för att kunna njuta av sitt idrottande.   
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Tidigare forskning 
 
Flow och prestation 
I en studie av Bakker, Oerlemans, Demerouti, Slot och Ali (2011) undersöktes förhållandet 
mellan miljömässiga resurser (autotelisk upplevelse, socialt stöd från coachen och prestations-
feedback), flow och prestation. 398 manliga nederländska fotbollsspelare deltog i studien som 
gick ut på att deltagarna, efter en match, skulle fylla i ett frågeformulär som berörde de tre 
ovan nämnda aspekterna. Ytterligare ett frågeformulär delades ut till coacherna för respektive 
lag och användes som ett oberoende mått på varje spelares prestation. Resultaten från studien 
påvisade ett klart samband mellan prestation och upplevelse av flow samt mellan matchens 
resultat och flow (vid vinst eller oavgjort var sannolikheten för flow betydligt högre än vid 
förlust). Miljömässiga resurser visade sig också ha stor betydelse för flow (även om inget 
samband kunde påvisas mellan autotelisk upplevelse och flow), både socialt stöd från coachen 
och prestationsfeedback visade sig ha tydlig positiv korrelation med flow. Dessa resultat utgör 
viktiga teoretiska bidrag till forskningen om flow menar Bakker et al (2011). 
 
Shuler och Brunner (2009) beskriver en studie som de genomförde i syfte att undersöka 
förhållandet mellan flow och prestation hos maratonlöpare. I studien deltog 112 personer (36 
var kvinnor och 76 var män) och deltagarna fick, strax före ett lopp, ett frågeformulär 
angående ålder, kön, startnummer samt beräknad prestation. Deltagarna fick även ett andra 
frågeformulär med sig hem efter loppet som de skulle fylla i och skicka tillbaka. Experiment-
ledarna hade delat upp loppet i fyra sektioner och bett deltagarna att så tydligt som möjligt 
föreställa sig hur det kändes vid de olika tillfällena. I det andra formuläret skulle deltagarna 
sedan uppskatta känslan av flow vid varje given tidpunkt. Resultaten från studien visade inget 
samband mellan prestation och upplevelse av flow, men däremot mellan framtida motivation 
och upplevelsen av flow. Det fanns också ett klart samband mellan uppskattad prestation och 
faktisk prestation.  
 
 Stavrou, Jackson, Zervas & Karteroliotis (2007) studerade förhållandet mellan flow och 
prestation samt förhållandet mellan utmaning, skicklighet och flow. De utgick, i sin studie, 
ifrån Csikszentmihalyis flowkvadrant (se Figur 1) och gjorde en enkätundersökning på 220 
tävlingserfarna idrottare. Deltagarna fick skriva ner sitt prestationsmål före tävlingen och det 
faktiska resultatet efteråt. Sedan fick de även göra en enkät med frågor som behandlade dels 
hur utmanande tävlingen hade varit och dels vilken skicklighetsnivå de själva upplevt sig ha. 
Ytterligare en enkät genomfördes sedan för att mäta förekomsten av de olika särdragen som 
flow karakteriseras av. Resultaten från studien visar enligt Stavrou et al (2007) på ett starkt 
samband mellan upplevelse av flow och prestation men de fann inget samband mellan 
prestation och utmaning. Överlag visade det sig att spelarens skicklighetsnivå var mer 
betydelsefullt för flow än att det fanns en balans mellan utmaning och skicklighet. 
 
Aspekter som kan underlätta flow. 
Pain, Harwood och Anderson (2011) gjorde en studie i syfte att ta reda på vilken effekt musik 
och visualisering har på fotbollsspelares prestation och upplevelse av flow. Fem manliga 
fotbollsspelare valdes ut för att delta i studien som pågick under en säsong där matcher 
spelades ungefär en gång i veckan. De fick välja ut fem egenskaper de tyckte var viktiga för 
spelare på deras specifika position och fick sedan efter varje match bedöma sin prestation 
inom de fem områdena enligt en femgradig skala. Ytterligare ett formulär fylldes i efter varje 
match för att mäta förekomsten av flow och här utgick Pain et al (2011) ifrån Csikszent-
mihalyis flowmodell och mätte de nio aspekter som anses vara nödvändiga för flow (se ovan). 
Då syftet med studien var att undersöka effekten av musik och visualisering fick varje spelare 
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välja ut fem låtar de tyckte fungerade bra ur motivationssynpunkt, de fick även tilldelat sig tre 
olika visualiseringsmanus där varje manus fokuserade på en specifik del av spelet. Under 
studiens gång manipulerade Pain et al (2011) emellanåt hur förberedelserna för varje spelare 
såg ut. Ibland kombinerades musiken med mentala bilder på olika sätt och ibland bestod 
förberedelsen bara av den ena eller den andra typen. Resultaten från studien visar på att musik 
i kombination med visualisering hade en positiv effekt både på upplevelsen av flow samt den 
egna prestationen. När musik och visualisering applicerades var för sig var dock resultaten 
inkonsekventa. Författarna menar att detta skulle kunna bero på att det tar lite tid för vissa att 
till exempel lära sig se mentala bilder samt att det kan ha att göra med individuella skillnader i 
vad man föredrar för metod.    
 
I en studie av Nicholls, Polman och Holt (2005) undersöktes hur intensiteten och frekvensen 
av flow hos golfspelare påverkas av visualisering. Fyra duktiga amatörgolfare (en kvinna och 
tre män) deltog i studien som pågick över tolv veckor och innefattade 28 tävlingsronder. 
Studien inleddes med att man intervjuade varje spelare i syfte att ta reda på deras styrkor och 
svagheter i spelet och sedan skräddarsyddes ett mentalt träningsprogram för var och en av 
deltagarna utifrån informationen som framkommit i intervjuerna. Träningsprogrammen 
innehöll olika former av visualiseringsövningar där deltagarna skulle se framför sig hur de 
betedde sig innan ett slag, känna in själva slaget i sig samt framkalla känslan av själv-
förtroende och mental styrka. Deltagarna skulle även visualisera hur de kom till banan före en 
tävling och hur de, efter ett misslyckat slag, på ett bra sätt klarat av att fokusera om. För att 
mäta intensiteten och förekomsten av flow använde man sig av två enkäter som båda utgick 
ifrån Csikszentmihalyis flowmodell (se ovan), dessa delades ut efter varje genomförd rond. 
Resultaten från studien visade att tre av fyra spelare upplevde en ökad intensitet av flow och 
samtliga spelare kände att de hamnade i flow mer ofta. Författarna nämner dock att det inte 
var någon särskilt stor ökning av flow- värdena som uppmättes vare sig det rörde sig om 
intensitet eller förekomst.    
 
I en studie gjord av Aherne, Moran och Lonsdale (2011) undersöktes förhållandet mellan 
mindfulness- träning och flow hos idrottare. I studien deltog tretton personer varav fyra var 
kvinnor. För att mäta flow användes en femgradig skala som utgick från Csikszentmihalyis 
nio dimensioner av flow (se ovan) och ytterligare en enkät användes för att mäta mindfulness 
(The Cognitive and Affective Mindfulness Scale, Feldman, Hayes, Kumar, Greeson & 
Laurenceau, 2007; ref i Aherne et al, 2011). I början av studien delades deltagarna upp i en 
experimentgrupp och en kontrollgrupp. Båda grupperna fyllde sedan i de två tidigare nämnda 
enkäterna och kort därefter började experimentgruppen med mindfulnessträning. Ingen 
ytterligare kontakt togs med kontrollgruppen under de sex veckor som studien pågick. Vid 
slutet av studien fick deltagarna återigen fylla i båda enkäterna. Resultaten visar på en stor 
ökning av mindfulness hos experimentgruppen, men inte hos kontrollgruppen. Ökad 
mindfulness visade sig också vara kopplat till en ökning i flow och framförallt påverkades de 
två dimensionerna ”tydliga mål” och ”känsla av kontroll” positivt. De andra aspekterna 
påverkades inte under studien och författarna tror att det kan bero på att de två tidigare 
nämnda dimensionerna kan kopplas till vad man kallar självreglering av uppmärksamhet, som 
utgör en viktig del i mindfulnessträning.  
 
Lindsay, Maynard och Thomas (2005) undersökte i sin studie vilken effekt en hypnotisk 
intervention kan ha på flow och prestation hos elitcyklister. Interventionen innehöll 
avslappning, framkallning av mentala bilder, hypnotisk induktion, hypnotisk regression samt 
ett införande av en omedveten ”trigger” associerad med känslor från tidigare topprestationer. I 
studien deltog tre cyklister (en kvinna och två män) och var och en hade minst fyra års 



7 
 

  

erfarenhet som tävlingscyklist. Studien pågick över en serie tävlingar och man mätte 
prestationen objektivt genom att utgå från de poäng som delades ut av tävlingsarrangören 
efter varje lopp (ju bättre placering desto högre poäng). En femgradig flowskala användes för 
att mäta flow som utgick från Csikszentmihalyis modell (se ovan). Den hypnotiska 
interventionen tog sin början direkt efter att ett bastillstånd fastställts för varje deltagare. 
Resultaten tyder på att en hypnotisk intervention kan ha positiva effekter både på flow och på 
prestation hos tävlingscyklister.   
 

Framtida forskning 
Framtida forskning bör fokusera på att ytterligare undersöka vilka aspekter som främjar 
förekommandet av flow och på vilket sätt detta i så fall sker. Moran och Lonsdale (2011) 
menar exempelvis att det behövs fler studier kring effekten av mindfulness på flow.  
 
Det verkar också finnas en viss tvetydighet inom flowforskningen huruvida flow kan kopplas 
till förbättrad prestation eller inte. Bakker et al. (2011) kom, i sin studie, fram till att flow 
kunde kopplas till prestation och samma slutsats drog även Stavrou et al (2007). Shuler och 
Brunner (2009) kunde dock inte koppla flow till ökad prestation och mer forskning behövs 
här för att klargöra förhållandet mellan dessa aspekter.  
 
Stavrou et al (2007) menar att det behövs fler studier som undersöker flowupplevelsen dels i 
varierande idrottsaktiviteter (individuella - kontra lagidrotter), dels på varierande 
skicklighetsnivå (amatörer kontra proffs) och dels i varierande miljöer (tävlingsmiljö kontra 
motionsmiljö). Stavrou et al (2007) menar också att framtida studier bör undersöka 
förhållandet mellan idrottarens uppfattning av tävlingens utmaning samt den egna förmågan 
och man bör också närmre studera den relativa balansen mellan utmaning och skicklighet i 
olika idrottssammanhang.  
 
Inom flowforskningen verkar det finnas en relativt hög andel kvantitativa studier som mäter 
flowupplevelsen utifrån enkäter. Kvantitativa studier har sina begränsningar när det gäller att 
fånga den subjektiva upplevelsen av flow således verkar det behövas fler kvalitativa studier 
som fokuserar på just detta. Stavrou et al (2007) skriver att: ”en kvalitativ infallsvinkel kan 
förse oss med viktig information beträffande flowupplevelsens subjektiva natur samt hur 
idrottare formulerar flow i idrottssammanhang. Vidare kan kvalitativa metoder /…/ 
överkomma kvantitativa restriktioner” (s.455).  
 

Implikationer 
Utifrån Csikszentmihalyis flowmodell så kan det argumenteras att det finns minst tre punkter 
som idrottsledare och utövare konkret har möjlighet att påverka. Dessa tre är ”tydliga mål”, 
”tydlig feedback” och ”balansen mellan utmaning och skicklighet”. Ledare och spelare bör 
sträva mot att hela tiden uppfylla dessa tre faktorer för att på så sätt optimera chanserna för 
flow. Bakker et al (2011) menar att socialt stöd och prestationsfeedback ifrån coachen är två 
viktiga faktorer som skapar flow och coachen borde därför hela tiden informera varje indi-
viduell spelare om deras prestation och även bidra med socialt stöd. Punkterna ”kontroll och 
avsaknad av osäkerhet” och ”autotelisk upplevelse” är också aspekter som bör försöka 
uppnås, för att optimera känslan av kontroll är det viktigt att fokusera på de aspekter som 
verkligen går att kontrollera och inte lägga kraft på saker som ligger utanför ens kontroll (till 
exempel väder eller spelförhållanden). För att utövandet ska bli autoteliskt är det viktigt att 
man har klart för sig varför man håller på med idrotten ifråga. Om huvudorsaken är att tjäna 
pengar är chanserna betydligt mindre för att flow ska uppkomma än om man motiveras av att 
känna glädje i utförandet.  
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Studier som redovisats i denna ämnesfördjupning har belyst några saker som skulle kunna 
underlätta förekomsten av flow. Aherne et al (2011) beskriver hur mindfulness kan ha en 
positiv effekt på flow och Nichols et al (2005) beskriver hur visualisering kan ha samma 
effekt. Aherne et al (2011, s.187) skriver: ”vi föreslår att mindfulnessträning verkar vara en 
lämplig metod för att hjälpa idrottare till att uppnå flow och därför ser det också ut att vara en 
effektiv prestationshöjande strategi”. Man kan alltså, med bakgrund av ovanstående 
resonemang, argumentera för att både visualisering och mindfulness kan användas för att 
optimera chanserna för flow inom idrotten.    
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