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Tillhör du dem som tror att du och ditt 
företag har något att lära av elitcoachernas 
värld?

Tror du att du kan lära din avdelning 
att bli effektivare genom att lyssna på en 
idrottsledare på toppnivå? Planerar du till och 
med att anlita en sådan som föreläsare för att 
du hoppas att han (för det är oftast en han) 
ska göra jobbet åt dig?

Ägna då detta ett par minuter!
Under mina 15 år som grupp- & 

ledarutvecklingskonsult har jag stött på 
många elitidrottstränare. Det gemensamma 
för dem alla – när de byter liv och blir chefer 
– är den stora förvirring de upplevt i mötet 
med näringslivets förutsättningar. 

När de möter människor som inte 
är högmotiverade och toppresterande 
i det de anställts för att göra. För att ta 
sig till idrottens topp krävs det nämligen 
stora portioner drivkraft kopplad till 
resultatuppfyllelse och målmedvetenhet. 

Och man är m o t i v e r a d … 
Idrottscoacher på hög nivå behöver inte 
motivera sina adepter. 

Toppidrottsmän/kvinnor är redan 
motiverade. Det är den motivationen som 
tagit dem till toppen. Och tappar man den, så 
lägger man av. Eller blir utbytt. 

I vår egen verklighet – vi vars grupper 
ska prestera resultat som ofta räknas i 
pengar – gäller helt andra förutsättningar. 

Vi måste leda så att våra grupper behåller 
sin motivation trots neddragningar, 
lågkonjunkturer och ständiga 
omorganisationer. Alla vi som inte köper och 
säljer våra medarbetare/spelare – vi måste lära 
oss att arbeta med andra motivatorer.

Vi har helt enkelt inte idrottsvärldens 
förutsättningar.

Så varför ska vi då ta råd från Sven-Göran 
Eriksson? Varför ska vi lyssna till hans 
förklaringar om hur han lyckas få ett gäng 
mångmiljonärer att träna stenhårt varje dag? 
Det är väl fullständigt irrelevant för alla oss 
andra ledare vars medarbetare har högst 
ordinära löner? Eller kanske till och med 
befinner sig inom låglönesektorn.

Vi kan inte toppa en slutkörd, underbetald 
och lågmotiverad medarbetares lön med ett 
fett sponsorkontrakt på Eccoskor. Ett som 
ger henne/honom några hundratusen extra 
i månaden. Hade vi det, så tror jag att de, 
precis som David Beckham skulle kunna öka 
sin produktivitet och springa benen av sig om 
det var vad sponsorerna krävde. Men det är 
ju inte så det fungerar utanför elitidrottens 
värld. Därför ska vi heller inte jämföra oss 
med toppidrottscoachernas verklighet.

För handen på hjärtat:
Har du – inför varje säsong/halvårsstart – 

möjlighet att ”köpa in” de absolut bästa topp-
presterarna inom ditt affärsområde?

Har du möjlighet att avsluta kontrakt med 
medarbetare som inte är på topp? Eller vill du 

kanske hellre sätta dem på avbytarbänken när 
de är lite nere och inte är lika toppresterande 
som vanligt?

Så, tänker du nu, har vi verkligen ingen 
nytta alls av idrotten när vi ska motivera 
våra medarbetare? Jo, men vi ska kanske 
söka insikterna på andra nivåer? Kanske 
ska vi istället börja i andra änden? För där 
någonstans, i början av alla barns idrottande, 
så har det funnits någon obetald, ideellt 
arbetande tränare som ”sett” dem. Som 
stöttat och peppat och fått deras lust att 
vakna till liv. Som har funnits där när de 
behövts och torkat deras tårar när de glömt 
sin näsduk. Just där, på gräsrotsnivå har det 
funnits någon viktig person som tänt deras 
eld genom att se dem. Dessa coacher är 
varken kända eller välbetalda. De tränar inga 
miljonärer. De sitter inte på makt och pengar 
och betraktas därför inte som ett dugg sexiga. 
Men de har ett hjärta, och där någonstans 
har vi alla lärdomar att hämta. Hur motiverar 
man den lille sexåringen som inte vet i vilket 
mål han ska sparka bollen? Som springer åt 
fel håll och gör självmål? Hur väcker man 
hans glöd, drivkraft och motivation när hela 
laget buar åt honom? Leta reda på den som 
grejar det istället och skippa elitidrottens 
lektioner om ledarskap!
 Mimmi Dahlström
 Grupp- & ledarskapsutvecklare på 
 Äventyrens Ö
 mimmi@aventyrenso.se
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Vad ska vi med 
elitidrottscoacher till?

”Prestera mera så kanske ni 
får en tomteluva till jul”.
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