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Introduktion	  

 

Motivation har varit ett centralt ämne i allmänpsykologi i flera årtionden, där många forskare 
har studerat vilka individuella faktorer som driver och motiverar människor (Spray, Wang, 
Biddle & Chatzisarantis, 2006). Enligt Deci och Ryan (1985) innebär motivation hur 
människor agerar och beter sig i olika situationer, där individer verkar ha olika drivkrafter 
vilket kan få dem att agera annorlunda beroende på hur motiverade de är till en viss uppgift. 

Motivation har på senare år varit ett centralt ämne även inom idrottspsykologin (Spray, Wang, 
Biddle & Chatzisarantis, 2006), vilket även poängteras av Ryan och Deci (2007) som 
förklarar att motivation numera är ett begrepp som ofta används i samband med idrottande. 
Att motivation är ett centralt ämne inom idrotten betonas även av Gillet, Vallerand, Amoura 
och Baldes (2010). Ryan och Deci (2007) hävdar att idrott kräver motivation, där energi, 
fokusering och ansträngning krävs för att inidivider ska motiveras till handling. 

Det existerar flera olika undersökningar som identifierar orsakerna till idrottares deltagande 
men samtidigt efterfrågas mer forskning kring detta (Spray, Wang, Biddle & Chatzisarantis, 
2006), särskilt då dessa orsaker verkar skilja sig åt. Ryan och Deci (2007) förklarar att 
idrottare motiveras olika mycket men även utifrån olika sorters motivation. Inidivider kan ha 
yttre orsaker till att delta, så som hälsoorsaker men även inre orsaker, så som drivkraften att 
klara av utmaningar. Vad motiverar då idrottare till deltagande och hur kan motivationen 
skilja sig åt? 

Vidare bidrar vetskapen om den diskrepans som existerar, där många individer anser att 
idrottande är en självklarhet medan andra individer istället väljer en inaktiv livsstil, till ett 
ökat läsvärde för denna studie. 

Syftet med denna ämnesfördjupning är att studera idrottares motivation, det vill säga hur och 
på vilket sätt de motiveras samt hur denna motivation kan skilja sig åt. 
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Begreppsdefinitioner 
         
        Motivation 
 
Enligt Weinberg och Gould (2007) definieras motivation som ansträngningens riktning och 
intensitet. Riktningen består av att individer antingen undviker, konfronterar, eller attraheras 
till en viss sorts situation. Intensiteten av individers ansträngning syftar till hur mycket energi 
och kraft de ger i en viss situation. En stor del som påverkar elitidrottares riktning och 
intensitet är motivation (Sage, 1977: ref i Weinberg & Gould, 2007). Ryan och Deci (2000) 
menar att motivation innebär dragkraften individer har till att utföra någonting.  
 
Hagger och Chatzisarantis (2007) menar att det finns två olika sorters motivation: inre och 
yttre motivation. Den yttre motivationen är olika belöningar och bestraffningar, till exempel 
pengar, lön eller andra materiella saker. Inre motivation handlar om hur individer trivs med 
sina arbetsuppgifter. 
         
        Achievement motivation 
 
Achievement motivation kan beskrivas som en insats för att klara av en uppgift, att övervinna 
hinder, att sträva efter perfektion, att vara bättre än andra, eller att vara stolt över sin talang 
när det gäller träning (Murray, 1939: ref i Weinberg & Gould, 2007). 
 
        Competitiveness 
 
Competetitiveness kan beskrivas som en strävan efter att bli nöjd över en insats genom att 
mäta sin insats mot ett standardvärde, för att sedan bli utvärderad mot andra deltagare 
(Martens 1976: ref i Weinberg & Gould, 2007). 
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Teoretisk referensram 
 

I denna uppsats kommer fyra grundläggande teorier som förklarar varför människor motiveras 
att användas. Dessa teorier är Need Achievement Teorin, Achievement Goal Teorin, 
Attributions Teorin samt Competence Motivation Teorin. 

        Need Achievement Teorin 

Teorin baseras på personliga faktorer och situationer. Fem faktorer utgör basen för teorin där 
dessa är personliga faktorer eller motiv, situationsfaktorer, resultattendenser, emotionella 
reaktioner samt prestationsbaserat uppförande (Atkinson, 1974; McCelland, 1961: ref i 
Weinberg & Gould, 2007). Dessa delar visas i Figur 1 nedan: 

Figur 1. Need Achievement Teorin (Weinberg & Gould, 2007, sid 62). 

 

De personliga faktorerna syftar till att människan har två underliggande motiv, viljan att 
lyckas och rädslan att misslyckas. Teorin anser att det emotionella uppträdandet balanseras 
mellan dessa två motiv, vilket innebär hur en person känner sig psykiskt inombords. Denna 
balans kan även leda till olika beteenden som kan kan ses utvändigt för åskådare (Gill 2000: 
ref i Weinberg & Gould, 2007). Vidare menar författaren att människor med lågt 
självförtroende ofta är rädda för att misslyckas och att människor med högt självförtroende 
fokuserar på att lyckas. 

Situationsfaktorer kan förklaras att människan värderar en vinst t.ex. i en golfmatch till ett 
visst värde beroende på hur svårt motståndet är. En vinst över en bra spelare värdesätts högre 
än en vinst över en sämre spelare. Duktiga idrottare med starkt självförtroende kan vid 
användandet av denna sort av motivation lätt stärka sitt självförtroende ytterligare. Idrottare 
mer dåligt självförtroende kan istället relativt lätt påverkas negativt. När mindre duktiga 
idrottare möter motståndare i samma klass, kan en förlust innebära en maximal skam (Gill 
2000; ref i Weinberg & Gould, 2007). 
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Resultattendenser kan förklaras att människor uppsöker situationer som är lagom svåra, oftast 
är det människor som är talangfulla inom området och som vet att det kommer klara 
uppgiften. Människor som är mindre talangfulla väljer att uppsöka en uppgift som antingen är 
för lätt eller för svår, detta eftersom de gärna vill veta innan vad resultatet kommer att bli. 
Dessa människor undviker alltså att delta i 50-50 uppgifter eftersom utfallet är oklart (Gill 
2000; ref i Weinberg & Gould, 2007). 

Emotionella reaktioner är den fjärde faktorn och baseras på individens rekationer angående 
hur mycket skam eller stolthet individen känner. Både människor med starkt självförtroende 
och med svagt självförtroende vill känna mer stolthet än skam. Individer som är väldigt 
resultatfixerade känner mer stolthet och mindre skam, medan individer som är mindre 
resultatfixerade tenderar att känna det motsatta (Gill, 2000: ref i Weinberg & Gould, 2007). 

Sista faktorn är prestationsbaserat uppförande och visar hur de andra fyra faktorerna påverkar 
varandra när det gäller beteenden. De individer som lyckas ofta med uppgifter väljer svårare 
uppgifter, de föredrar situationer där risken att förlora är relativt hög och de lyckas i regel 
bättre när de genomför uppgifter de blir betygsata i. De individer som misslyckas avstår ofta 
från de situationer där det finns en större risk att förlora, de presterar även sämre i 
betygsättande uppgifter (Atkinson, 1974; McClevelland, 1961: ref i Weinberg & Gould, 
2007). 

Nedan ses hur Need Achievement Teorin är uppbyggd, där olika prestationsbeteenden 
beskrivs som den aktive kan utveckla beroende på om den undviker misslyckande eller 
närmar sig framgång. 

 

        Achievement Goal Teorin 

När individer motiverar sig inför en uppgift eller gällande sin idrott fokuserar de på olika mål, 
för att kunna uppnå dessa och bli framgångsrika (Weinberg & Gould, 2007). Dessa olika mål 
kan ses i Figur 2 enligt nedan:  

Figur 2. Achievement Goal Teorin (konstruerad utifrån Weinberg & Gould, 2007). 

 



5 
	  

	   	   	   	  
	  

 

Enligt Achievement Goal Teorin försöker individer att visa prov på sin egen förmåga och 
skicklighet. Den personliga tolkningen som individer tenderar att göra av sin förmåga och 
skicklighet varierar, där denna variation eller skillnad ofta beskrivs utifrån två inriktningar 
som kallas för målorienteringstyper (Weinberg & Gould, 2007; Hassmén, Hassmén & Plate, 
2003). Den första inriktning kallas för resultatinriktning (ego orientation) och innebär att 
idrottsutövare i en utvärderingssituation, till exempel under en tävling, vill jämföra sig med 
andra utövare och helst vinna. I denna orientering är det väsentliga att vinna tävlingen eller att 
besegra någon annan utövare. Individer med denna inriktning uppsöker gärna en 
tävlingssituation för att på så sätt kunna demonstrera sin kompetens och förmåga. Fokusering 
läggs här på resultat och framgångar genom den egna förmågan, med fokusering på resultat i 
förhållande till andra och inte utifrån själva prestationen (Weinberg & Gould, 2007; Hassmén, 
Hassmén & Plate, 2003). 

Den andra inriktningen kallas för uppgiftsinriktad (task orientation) och innebär att fokusering 
istället ligger på prestationen och mindre relevans har utfallet. Utövarna kan här uppleva en 
stolthet efter en god insats, till exempel att förbättra sina prestationer eller resultat trots 
förlust. Det är inte lika viktigt att utvärderas av andra utan det väsentliga är att en uppgift har 
bemästrats vilket bringar stolthet och glädje (Weinberg & Gould, 2007; Hassmén, Hassmén & 
Plate, 2003). Vid ett misslyckande väljer  invidider i denna inriktning att arbeta hårdare och 
tränar mer för att på så sätt kunna lyckas nästa gång. Har utövarna inte nått uppsatt mål, 
tenderar de att analysera vad som inte gick som väntat och fortsätter träna inför kommande 
uppgifter (Duda, 1992). Ett praktiskt exempel är golfare vars mål ofta är att ha en hög 
träffsäkerhet på fairway, till exempel 80 procent, där de anses ha lyckats om de uppnår detta 
mål trots att de placerar sig i slutet av resultatlistan. 

 

        Attributionsteorin 

Teorin beskriver hur individer förklarar sina framgångar och sina misslyckanden. Weiner 
(1985) menar att alla anledningar till framgång och motgång kan delas in i kategorier. De 
vanligaste är stabilitet (stability), kausalitetsuppfattning (locus of causality) och 
kontrolluppfattning (locus of control). Stabilitet kan antingen vara stabil eller ostabil, där en 
stabil faktor kan vara en talang medan en ostabil faktor kan vara en dålig tränare. 
Kausalitetsuppfattning innebär en faktor som antingen är inom individen eller utom individen, 
till exempel kan en intern faktor vara individens egna prestation i en match medan en yttre 
faktor kan vara motståndaren. Kontrolluppfattning innebär att individen själv antingen kan 
kontrollera ufallet eller att individen inte kan kontrollera utfallet. Heider (1958) menar att det 
är viktigt för den mänskliga socialisationen att kunna förstå varför människor reagerar som de 
för samt hur de rolkar orsakssamband med handlingar. 
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Competence Motivations Teorin 

Competence Motivations Teorin beskriver att individer vill känna sig kompetenta. Ett 
exempel är golfspelare med bra självförtroende som känner sig kompetenta och upplever en 
kontroll över sin träning och prestation, vilket kommer bidra till en ökad glädje och stolthet. 
Positiva faktorer som de ovannämnda leder ofta i sin tur till en ökad motivation (Weiss & 
Chaumeton, 1992; ref i Weinberg & Gould, 2007). Behovet individer har av att visa sig 
duktiga och att ha en hög kompetens anses vara särskilt viktigt under de tidigare åren, det vill 
säga i barndomen (Harter, 1978, ref i Josefsson & Lindwall, 2010). Känslor av kompetens 
leder till en ökad ansträngning, tillfredställelse och upplevelsen av att ha roligt (Weiss & 
Chaumeton, 1992).  

Figur 3. Competence Motivation Theory (Weiss & Chaumeton, 1992, s. 90). 
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Tidigare forskning 
        

        Inre och yttre motivation 

Duda (1992) fann att den inre motivationen ökar vid en inlärningssituation, detta då känslan 
av att lyckas skapas och att en känsla av kompetens uppstår. Den inre motivationen påverkar 
idrottare, där idrottare tenderar att känna kontroll och en inre trygghet när de får bestämma 
över situationen. Motivationen kommer på så sätt inifrån vilket kan leda till att idrottaren 
upplevs som viktig. Yttre motivation består främst av känslor och krav vilket leder till en 
lägre tillfredställelse och mindre motivation. Den yttre motivation är ofta en strävan efter att 
leva upp till vissa krav och på så sätt uppnå bekräftelse genom exempelvis berömmelse.  

Vallerand och Losier (1999) menar att människor med inre motivation presterar bättre än 
människor som drivs av yttre motivation. Den yttre motivationen anses vara starkare i en tidig 
ålder och att den tenderar att övergå till inre motivation i en senare ålder då individer upplever 
sig mer kompetent och självsäker i en situation (Vallerand & Losier, 1999). 

 

        Motivation och könsskillnader 

I en studie av Romar (1994) undersöktes varför idrottare deltog och vad som motiverade dem 
att fortsätta. De som deltog i studien var tävlande på nationell nivå i Finland inom grenarna 
friidrott, simning, cykling och tyngdlyftning. Studien visade att de manliga deltagarna ansåg 
att den viktigaste anledningen till att delta var att vara en duktig idrottare (66%). Andra motiv 
var i ordningsföljden att vara vältränad, att anta en utmaning, att uppleva glädje samt tillgång 
till bra faciliteter. 

Även bland kvinnorna i studien ansågs den viktigaste anledningen till att delta att vara en 
duktig idrottare (56%), tätt följt av vikten och betydelsen att vara vältränad. Glädjen var den 
tredje viktigaste anledningen till deltagande, följt av tillgång till bra faciliteter samt möjlighet 
till vänner. Att anta en utmaning var den minst viktiga anledningen för kvinnors deltagande. 

Utifrån studien av Romar (1994) kan inga skillnader mellan kvinnor och män gällande deras 
vilja att träna, förutom att männen tränade oftare uppmärksammas. Män tränare 8.8 gånger i 
veckan medan kvinnor tränade 8 gånger i veckan. Studien kunde dock påvisa att kvinnornas 
motiv var av en mer social karaktär än männens, där de sistnämndas motiv var av en mer 
tävlingsinriktad karaktär. 

Dessa könsskillnader i förhållande till motiv för deltagande i idrott stöds av tidigare forskning 
(Flood & Hellstedt, 1991; Gould et al., 1985; ref i Romar, 1994), där glädjen var ett starkare 
motiv för de kvinnliga deltagarna än för männen. Även att anta en utamning påvisades vara en 
vanligare anledning bland män jämfört med kvinnor. Studien visade liknande resultat som 
tidigare studier (Lirgg, 1991; ref i Romar 1994), att kvinnliga deltagare var mindre självsäkra 
i prestationssituationer. En förklaring kan vara att kvinnorna frågades att jämföra sig själva 
med lagkamrater utan att ta hänsyn till om det var män eller kvinnor. 
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Tidigare studier har inte lyckats påvisa att glädjen hos kvinnor anses vara en viktig faktor 
även då deras kompetens är låg. En studie som visat motsatta resultat till detta är 
(Ommundsen & Vaglum, 1991; Wankel & Sefton, 1989; ref i Romar 1994). Dessa 
könsskillnader pekar på att det är viktigt att förstå skillnader mellan män och kvinnors 
motivation i träningen. Tränaren bör ge män och kvinnor stöd i de olika motiven till att delta i 
sina idrotter för att få dem att utvecklas på bästa möjliga sätt. 

 

        Motivation och tävlingsnivå 

I en studie av Sarmento, Catita och Fonseca (2008) undersöktes idrottare på följande tre 
nivåer: professionell nivå, semiprofessionell nivå samt amatörnivå. I studien kunde inga 
skillnader mellan tävlingsnivå gällande motivation uppmärksammas. Idrottare på en 
professionell och semiprofessionell tenderade dock att drivas av en inre belöningar och 
bestraffningar jämfört med idrottare på amatörnivå, som visade en högre strävan efter att lära 
sig och förbättra sig i själva utövandet. Att idrottare på tävlingsnivå oftas drivs av en inre 
motivation bekräftas även av Reed och Cox (2007) som i en studie fann att tävlingsidrottare 
inte i lika stor usträckning som amatöridrottare påverkas av yttre motivation. 

Alexandris, Tsorbatoudis och Grouios (2002) studerade utövare på amatörnivå och fann att 
personlighet hade en inverkan på motivationen och beteende, där upplevda begränsningar 
negativt påverkade motivationen. De fann även ett positivt samband mellan upplevd 
motivation och deltagande i idrott. 

 

        Need Achievement Teorin 

Need Achievement Teorin har påvisat att människor som drivs av att klara av utmaningar 
tenderar att välja svåra uppgifter och även presterar bra (Roberts, 2001). Däremot har  studier 
till exempel Spangler (1992) visat att individer som drivs av att undvika misslyckande inte 
alltid väljer lättare uppgifter. Teorin har i och med detta blivit kritiserad för att för stor vikt 
läggs på utövarens personlighet inför en uppgift, däremot visar forskning att teorin generellt 
verkar stämma, särskilt vad gäller individer som blir motiverade av svåra uppgifter (Roberts, 
2001). 

         

        Attributions Teorin 

Vallerand (2001) har i forskning om Attributions teorin funnit att inre, kontrollerbara och 
ostabila faktorer gör att en utövare kan se möjligheten till att lyckas i framtiden tillsammans 
med ansträngning. Vidare fann Vallerand (2001) att misslyckanden kan ses som ett tecken på 
för lite ansträngning, där en sådan attityd kan få utövaren att mer logiskt granska 
misslyckande och framgång. Forskning om Attributions Teorin har i synnerhet behandlat fyra 
grunder: 
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- De orsaker som anges till attributioner i studien. 
- Relevansen av attributionselement, där de väsentliga delarna ofta tas för givet vilket 

innebär att forskarna ofta förbiser sambandet mellan viktiga delar och utövaren. 
- Betydelsen av resultat för individen. Inom idrotten antar många att vinna eller förlora 

är samma sak som att lyckas eller att misslyckas. 
- Mätningar av attributioner. 

 

Den kritik som främst har riktas mot attributionsteorin är att den snarare tillhör 
uppfattningspsykologin än motivationspsykologin, samt att begreppsappareten inte är 
tillräcklig. Vidare har kritik riktas mot denna teori då den ger svar på varför människan lyckas 
men inte varför de vill lyckas (Fallby, 1999). 

        Achievement Goal Teorin 

Moran (2004) fann att individriktning och uppgiftsriktning är oberoende av varandra. 
Idrottare kan dock ha en hög grad av båda målorienteringstyperna. Tankar, beteenden och 
åsikter beror ofta på vilken målorienteringstyp individer använder sig av. Uppgiftsinriktade 
individer har en högre grad av inre motivation, de finner även mer glädje i utövandet, de 
väljer ofta fysiskt och psykiskt utmanande uppgifter och deras vilja att fortsätta trots 
resultatmässiga motgångar är starkare än hos individinriktade individer. 

Individinriktad utövare med liten tro på den egna förmågan kan vara negativt för 
motivationen. De bästa för idrottare anses vara att ha en kombination av individinriktning och 
uppgiftsinriktning, samt tro på den egna förmågan, detta har i forskning av Hardy, Jones och 
Gould (1996) visat sig ha positiva konsekvenser för motivationen. 
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Framtida forskning 
 

Alltfler människor är inte fysiskt aktiva och vi blir dessutom allt fetare och barnfetma är idag 
vanligare än tidigare (O´Dea, 2005). Fler barn och ungdomar spenderar större delen av det 
vakna dygnet framför en dator eller ett tv-spel (Yoshinaga, Shimago, Koriyama, Nomura, 
Miyata, Hashiguchi & Arima, 2004). Insikten kring detta och de hälsorisker som föreligger 
motiverar framtida forskning att fortsatt studera vad som motiverar idrottare och fysiskt 
aktiva, då en förståelse för de underliggande motiven till deltagande kan kan bidra till att få de 
fysisk inaktiva att faktiskt vilja delta i fysiska aktiviteter. 

För att skapa en djupare och klarare förståelse för hur idrottare på olika nivåer motiveras samt 
hur och om denna motivation faktiskt kan skilja sig åt, krävs framtida forskning. Detta förslag 
till framtida forskning motiveras utifrån de tvetydiga resultat som tidigare forskning har 
påvisat. Dessa tvetydiga resulat blir särskilt tydliga då Sarmento, Catita och Fonseca (2008) 
förklarar utifrån sin studie att det inte fanns några direkta skillnader gällande motivation för 
idrottare på olika nivåer, samtidigt som Alexandris, Tsorbatoudis och Grouios (2002) fann att 
personligheten hade en stor inverkan för motivationen hos amatörer men nämnde inget kring 
detta hos elitidrottare. 

Vidare är det av intresse att utifrån kvalitativa undersökningar studera vad som motiverar 
idrottare, då mycket av tidigare forskning har använt kvantitativa metoder. Kvalitativa 
undersökningar kan bidra med en djupare förståelse för de individer som undersöks, då en 
närhet till undersökningsenheter lättare kan uppstå. 

Tidigare forskning kan påvisa att det föreligger en skillnad i vad som motiverar män och 
kvinnor. Framtida forskning bör i linje med ett genusperspektiv studera huruvida dessa 
skillnader har med kön att göra eller om de snarare är en genusfråga, där personlighet och 
andra preferenser är av större betydelse för dessa skillnader i motivation. 

Att genom olika motivationsprofiler kunna förutspå idrottsliga prestationer över tid har Gillet, 
Vallerand och Rosnet (2009) lyckats bevisa, dock föreslår de att framtida forskning bör 
studera vilka motivationsprocesser som ligger till grund för elitprestationer. Genom att 
studera hur elitprestationer motiveras kan det finnas en möjlighet att främja elitprestationer 
genom att lyfta fram vissa motivationsprofiler. 
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Implikationer 
 

Olika idrottsutövare motiveras olika, vilket även innebär att de bör motiveras utifrån deras 
individuella preferenser, för att de ska lyckas i sin idrott samt för att de ska fortsätta att delta. 
Denna insikt ställer höga krav på tränare och ledare då dessa bör kunna identifiera vad som 
motiverar varje enskild idrottare. I lagsporter är det därför möjligt att det finns ett brett 
spektrum av faktorer som faktiskt motiverar lagmedlemmarna. En konkret rekommendation är 
därför att tränare och ledare bör använda intervjuer och frågeformulär för att identifiera vilka 
motivationsfaktorer som förekommer hos idrottarna, för att på så sätt få dem att prestera bättre 
och fortsätta med sin idrott. Intervjuerna och frågeformulären bör till exempel kunna 
identifiera om idrottaren drivs av en inre eller ytre motivation. Ytterligare en aspekt att beakta 
är att vad som motiverar idrottare kan förmodas att förändras i takt med att de utvecklas och 
åldras. Motivaion kan således uppfattas som ett fenomen som är dynamiskt och föränderligt, 
vilket bör tas i beaktning. 

Alltfler individer, inte bara barn och ungdomar utan även vuxna individer lever inte ett fysiskt 
aktivt liv, vilket innebär stora hälsorisker och kan anses vara ett folkhälsoproblem. Insikten 
kring detta leder till att ledare och tränare bör arbeta aktivt med att få fler individer delaktiga i 
fysiska aktiviteter. Ett exmpel på detta är att idrottsutövandet innebär glädje, särskilt då glädje 
har visat sig fungera som motivaton till fysiskt aktivitet (Harter, 1988; ref i Weinberg & 
Gould, 2011). För barn och ungdomar bör själva idrottsutövandet innebära flertalet 
lekmoment då dessa kan bidra till en ökad glädje och på så sätt även till fortsatt deltagande.  

Gällande de könsskillnader som flertalet studier har påvisat, är det av vikt att tränare och 
ledare faktiskt har dessa könsskillnader i åtanket då träning och tävling planeras. Dock bör de 
vara vaksamma om att dessa skillnader snarare kan förklaras utifrån personlighet och genus 
snarare än vilket kön idrottare har. 

Utifrån resultatet av detta fördjupningsarbete kan följande rekommendationer ges: 

1) Tränare och ledare bör identifiera vad som motiverar respektive idrottare, genom 
specifika frågeformulär och intervjuer. 

2) För att få fysiskt inaktiva delaktiga i idrott bör tränare och ledare tillfredställa dessa 
individers glädje, då gläde har visat sig vara en viktigt motivationsfaktor. För barn och 
ungdomar kan detta göras genom att involvera lekmoment i det idrottsliga utövandet. 

3) Tränare och ledare bör beakta könsskillnader gällande motivation, dock bör de inte ta 
för givet att detta kan förklaras utifrån kön. Praktiskt förslag är därför att tränare och 
ledare testar sig fram och låter både kvinnor och män motiveras av olika saker för att 
se vad detta resulterar i.  

4) Då motivationen kan ändras över tid och utveckling bör ledare och tränare ta detta i 
beaktning. 
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