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Sammanfattning 
Syftet med studien var att (a) undersöka grit och inre motivations prediktiva förmåga till att 
uppnå motionsmål samt att (b) undersöka om inre motivation hade en indirekt effekt på 
motionsmål genom grit i en medieringsanalys. Studien var en longitudinell studie med två 
mättillfällen där Grit-s, BREQ-4 och GLTEQ besvarades med fem veckors intervall. 53 
motionärer, 23 män och 30 kvinnor i åldrarna 18-81(M=36,97 SD=18.90), deltog. Resultatet 
visade att både grit och inre motivation predicerade uppnådda motionsmål. Inre motivation 
predicerade uppnådda motionsmål till högre utsträckning. Vidare visade medieringsanalysen 
ingen signifikant indirekt effekt. Sammanfattningsvis belyser studiens resultat att aktiva 
motionärer med inre motivation motionerar mer frekvent och uppnår motionsmål till högre 
grad än motionärer med grit. Resultatet kan anses användbart för att förstå betydelsen av inre 
motivation i samband med motion samt hur inre motivation kan vara relaterat till grit.  
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Hansson, C., & Maasing, J. (2018). Examining the relationship between grit, intrinsic 
motivation and achieving exercise goals. (Bachelor thesis in health, sport and exercise 
psychology, 61-90 ECTS). School of Health and Welfare: Halmstad University.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
The purpose of the study was to (a) investigate the predictive ability of grit and intrinsic 
motivation to achieve exercise goals and (b) examine whether intrinsic motivation had an 
indirect effect on exercise goals through grit in a mediation analysis. The study was a 
longitudinal study with two measurement cases where Grit-s, BREQ-4 and GLTEQ were 
answered two times between a five-week interval. 53 exercisers, 23 men and 30 women aged 
18-81 (M = 36.97 SD = 18.90) participated. The result showed that both grit and intrinsic 
motivation predicted achieved exercise goals. Intrinsic motivation predicted achieved exercise 
goals to a greater extent. Furthermore, the mediation analysis showed no significant indirect 
effect. To sum up, the study's results show that active exercisers with intrinsic motivation 
exercise more frequently and achieve exercise goals to a greater extent than exercisers with 
grit. The result can be considered useful for understanding the importance of intrinsic 
motivation related to exercise and how intrinsic motivation can be related to grit.  
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Vilka psykologiska faktorer hjälper individer att lyckas med sina motionsmål? För vissa är 
motion som vilken vardagssyssla som helst men för andra är motion ett berg att bestiga. 
Många som börjar motionera ger upp (Weman-Josefsson, 2014) och når då inte sina 
motionsmål. Klingberg (2016) har undersökt vilken typ av motivation det är som får barn att 
nå sina mål. Det visade sig att inre motivation och intresse delvis var viktigt men att det inte 
förklarade vilka barn som går steget längre. Istället kan förklaringen finnas i en egenskap som 
kallas grit, vilket handlar om en förmåga att hålla fast vid långsiktiga mål och att inte ge upp 
vid motgångar. Grit kan vara ett nytt perspektiv av motivation där det inte bara handlar om att 
engagera sig i en aktivitet utifrån glädje och tillfredställelse utan istället kunna kämpa i 
motgång när nöjet saknas (Klingberg, 2016). Grit är en egenskap som kan vara av betydelse 
inom motion och målsättning (Reed, 2014). 
   Följsamhet till motionsprogram är enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) 
relaterad till minskad risk för en mängd fysiska och psykiska hälsoproblem såsom flera 
folksjukdomar och depression (Hansen & Sundberg, 2014; Wipfli, Rethorst & Landers, 
2008). Dessa hälsoproblem är dessutom kostsamt för samhället (Hjärt-lungfonden, 2012). 
Motion kan även förbättra människors kognitiva funktioner och generella livskvalité (Fox, 
Stathi, McKenna, & Davis, 2006; Wilson, Mack & Grattan, 2008). Med tanke på värdet av 
regelbunden motion verkar det motsägelsefullt att befolkningsundersökningsrapporter 
avslöjar otillräckligt deltagande, särskilt hos vuxna. Det finns därför ett behov av användbara 
interventioner som är väl utformade för att framgångsrikt förändra ett beteende (Weman-
Josefsson, Fröberg, Karlsson & Lindwall, 2015).  
  Motivation har länge varit en utgångspunkt för att förstå motionsbeteende (Wilson et 
al., 2008). Dock finns kritik mot självbestämmandeteorin där bland annat Duckworth (2016) 
menar att inre motivation är viktigt framförallt i början av en aktivitet men att grit till slut blir 
den avgörande faktorn när det kommer till att fullfölja och uppnå långsiktiga mål (Duckworth, 
2016). I Gladwell (2008) beskrivs det att det krävs 10 000 timmar av hängivenhet för att 
behärska en färdighet, en möjlighet är att det är grit snarare än inre motivation som skulle få 
en individ att spendera den tiden (Duckworth & Quinn, 2009). Studier (Crede, Tynan & 
Harms, 2016) har visat att grit kan förutsäga resultatet inom flera områden men det behövs 
mer specifik forskning som behandlar grit och motionsvanor. Sammanfattningsvis skulle grit 
kunna vara den främsta bidragande faktorn till att människor uppnår mål inom motion i 
jämförelse med inre motivation (Duckworth, 2016).  
Motivation 
  Motivation kan utforskas från en mängd olika nivåer, från mer eller mindre omedvetna 
behov och drifter till mer medvetna mål och strävanden (Hwang, Lundberg, Rönnberg & 
Smedler, 2005). Motivation definieras som riktning och intensitet av en individs ansträngning 
(Sage, 1977). Riktningen hänvisar till huruvida en individ söker, närmar sig eller lockas till 
vissa aktiviteter medan intensitet refererar till hur mycket en person anstränger sig i en 
särskild situation (Sage, 1977). Deci och Ryan (2000) definierar motivation som en energi, 
riktning, uthållighet och ekvifinalitet, det vill säga alla perspektiv av aktivering och avsikt till 
ett beteende.  
  Ett teoretiskt perspektiv som är användbart för att förstå olika motivationsproblem 
inom motion är självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2002). Självbestämmandeteorin 
baseras på tre medfödda psykologiska behov: autonomi, kompetens och samhörighet (Deci & 
Ryan, 2000). Autonomi härleds till ett behov av att uppleva sig som initiativtagare och ta eget 
ansvar för sina handlingar. Kompetens relaterar till behov som handlar om prestation, 
kunskaper och färdigheter. Människor har en önskan att bygga sin kompetens och utveckla 
behärskning inom uppgifter som är viktiga för individen. Samhörighet hänvisar till behovet 
att uppleva tillfredsställande relationer med andra och med den sociala ordningen i allmänhet 
(Deci & Ryan, 1985). Dessa faktorer menade Deci och Ryan (1985) är primära behov hos alla 
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människor och beroende på vilket sätt omgivningen främjar dessa kommer de ha en positiv 
eller negativ inverkan på den inre motivationen.  
  Enligt Deci och Ryan (2000) finns det tre kategorier av motivation: inre, yttre och 
amotivation. Dessa typer av motivationsbeteenden ligger längs ett kontinuum av 
självbestämmande (se Figur 1). Först återspeglar amotivation en frånvaro av motivation och 
refererar till en individs deltagande utan särskild anledning och med genomgripande känslor 
av inkompetens och brist på kontroll. Extern och introjicerad reglering ses som kontrollerad 
motivation eftersom de beskriver situationer där beteendet beror på yttre faktorer som 
belöningar eller straff, men även interna faktorer som skuld (Deci & Ryan, 2000). Identifierad 
reglering innebär att individen deltar för att uppnå ett viktigt mål bortom den specifika 
aktiviteten i sig, till exempel att träna för hälsans skull. Integrerad reglering innebär att 
motivationen styrs av att aktiviteten ligger i linje med individens uppfattning av självet. Dock 
är resultatet fortfarande av värde vilket bidrar till att integrerad regleringen ligger på gränsen 
mellan yttre och inre motivation (Deci & Ryan, 2000). Inre reglering representerar total 
självbestämmande motivation eftersom de hänvisar till beteenden som antagits för känslan av 
njutning och intresse för aktiviteten. Det tillåter individen att uppnå mål som överensstämmer 
med deras djupaste värderingar (Deci & Ryan, 2000). Det vill säga att självbestämmande 
motivation inkluderar motivation som härstammar från inre faktorer. Däremot kan integrerad 
reglering räknas till självbestämmande då individen känner att aktiviteten går i linje med sin 
självbild (Deci & Ryan, 2008). Den befintliga studien fokuserar på att undersöka enbart inre 
reglering. Vid inre motivation uppfattar individen sig som självstyrd och självständig. 
Kontrollerad motivation kan få individen att känna sig pressad och uppleva brist på autonomi 
(Deci & Ryan, 2008). 

 

 
Figur 1. Självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2002). 
 

Enligt Ryan, Frederick, Lepes, Rubio och Sheldon (1997) har inre motivation ett 
positivt samband med motion. Det vill säga att individer som motionerar för nöjes skull och 
för att umgås socialt har i större utsträckning mer följsamhet till ett motionsprogram än 
individer som motionerar på grund utav yttre faktorer, såsom att bli smalare. Flera studier har 
kommit fram till att det är inre motivation som får människor att vilja motionera ofta 
(Bergman & Sibley, 2018; Hagger & Chatzisarantis, 2007; Teixeira, Carraca, Markland, 
Silvia & Ryan, 2012).  
   Deci och Ryan (2000) betonar även vikten av vilka mål en person har och dess 
betydelse för motionerandet. Mål delas in som inre eller yttre och ett inre mål kan vara att en 
motionär vill utvecklas och ha roligt medan ett yttre mål istället kan vara att motionären vill 
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göra någon annan nöjd. De inre målen formas utifrån personens centrala värderingar och 
handlar om att sträva efter något som personen verkligen vill (Kaser & Ryan, 1996).  
  Forskning har visat att motion med syfte att uppnå mål har ett positivt samband med 
långsiktig följsamhet till motionsprogram. Framförallt är de inre målen givande att försöka 
uppnå eftersom de hör ihop med inre motivation som främjar välbefinnandet (Sheldon, Ryan, 
Deci & Kasser, 2004; Vansteenkiste, Simons, Soenens & Lens, 2014). Motivation har en 
betydelse för målsättning eftersom motivationen avgör målens riktning samt vilken 
ansträngning och ihärdighet som läggs ner för att uppnå målen (Winter, 1995). Ytterligare en 
studie undersökte hur målsättning påverkar följsamhet till motionsprogram och fann att 90 % 
av deltagarna hade uppsatta mål för sitt motionerande. Målen resulterade i bättre följsamhet 
till motionsprogrammet jämfört med resterande som inte hade några mål (Gallucci, 1995). I 
jämförelsevis bildas yttre mål från syften att uppnå resultat som är skiljt från aktiviteten i sig, 
exempelvis tjäna pengar eller få status. Det kan bero på press från andra runtomkring 
individen och bidrar till en mer kontrollerad form av reglering. Den kontrollerade formen av 
reglering är mindre tillfredställande för de psykologiska behoven som är relaterade till inre 
motivation (Sheldon et al., 2004).  
  En individ kan alltså ha många olika anledningar för att sätta ett mål (Ryan, 1995). Ett 
mål kan väljas för att det speglar individens intressen och personliga värderingar men även 
utifrån socialt tryck och förväntningar från andra (Sheldon & Kasser, 1998). Beroende på 
målens inre eller yttre karaktär påverkas den inre motivationen (Vansteenkiste et al., 2014). 
Den inre motivationen är en betydande egenskap för att uppnå mål (Deci & Ryan, 2000). 
Dock menar Duckworth (2016) att inre motivation inte är den enda viktiga faktorn. Istället 
skulle grit kunna vara egenskapen som förutsäger vem som når sina mål (Duckworth, 2016).  
Grit 
  Grit är en personlighetsegenskap som handlar om att vara utrustad med drivkraft för 
att nå långsiktiga mål (Duckworth, 2016). Utifrån flera studier har Duckworth (2016) kunnat 
visa att faktorer som talang och gener inte räcker till för att förklara varför vissa personer når 
framgång. Istället kan förklaringen finnas i grit. Grit består av två komponenter: uthållighet 
och passion. Uthållighet innebär en individs förmåga att upprätthålla en aktivitet trots 
motgångar. Passion innebär att upprätthålla intresse för att nå sina mål över en längre tid 
(Duckworth, Peterson, Matthews & Kelly, 2007). Duckworth (2016) förklarar att passion inte 
ska tolkas som en besatthet eller förälskelse utan mer en hängivenhet till en aktivitet. Enligt 
Ericsson, Krampe och Tesch-Römer (1993) är båda komponenterna tänkt att kunna bidra till 
framgång. Uthålligheten är viktig för att en individ generellt måste hantera flera motgångar 
för att uppnå sina mål och passion är nödvändigt för att vilja lägga ner de timmar som krävs 
för att uppnå målen (Ericsson et al., 1993). Klingberg (2016) beskriver att en person med grit 
behåller fokus på en sak och kan känna passion och intresse för ett projekt under lång tid. 
Individer med grit sätter upp långsiktiga mål som de håller fast vid, är flitiga och ger inte upp 
trots motgångar eller misslyckanden, samt avslutar det som påbörjats (Klingberg, 2016).  
   Duckworth (2016) och Klingberg (2016) spekulerar om att grit skulle kunna gå att 
träna upp i en person för att skapa mer engagemang i en aktivitet. Hur grit skulle kunna tränas 
upp är dock ännu outforskat. Duckworth (2016) har genom intervjuer med människor som 
anses representera de två komponenterna av grit tagit fram fyra andra komponenter som 
skulle kunna vara byggstenarna i grit. De fyra byggstenarna är intresse, övning, syfte och 
hopp, vilka växer fram i en viss ordning och anses förstärka grit hos individen (Duckworth, 
2016). Intresse innebär att passionen utvecklas genom engagemang i en aktivitet. Det kan 
finnas delar av aktiviteten som är mindre roliga men trots det är personen fängslad av 
helheten. Övning anknyter till uthållighet och innebär att ägna tid åt en aktivitet som får 
individen att utvecklas. Ju mer tid som ägnas åt aktiviteten desto mer sannolikt uppnås de mål 
individen satt. Den tredje byggstenen är syfte vilket gör att passionen förstärks och ger en 



                        
	

6	
	

mening och känsla av att ansträngningen spelar roll. Det händer att människor stöter på 
motgångar vilket kan leda till att individen tvivlar på sig själv, då krävs hopp. Hopp är den 
fjärde byggstenen då det är viktigt att behålla tron och hoppet om att kunna lyckas trots 
motgångar och tuffa prövningar (Duckworth, 2016). Genom de fyra byggstenarna skapas 
uthållighet och passion vilket i sin tur stärker grit enligt Duckworth (2016).   
  Grit kan även vara en faktor som förklarar prestationer något över en generell 
intellektuell förmåga, det vill säga att det inte är talang eller intelligens som är den avgörande 
faktorn för att lyckas. Istället kan det vara grit (Duckworth & Quinn, 2009; Duckworth, 
2016). Ett exempel är studien Duckworth (2016) genomförde med målet att undersöka om grit 
kunde förklara varför vissa elever fullföljde den militäriska utbildningen på West Point. 
Statistiken säger att en av fem kadetter inte klarar de första sju veckorna (Duckworth et al., 
2007). Studien kom fram till att grit var den egenskap som bäst kunde förutsäga vilka som 
skulle ta sig igenom utbildningen. Grit visade stegvis prediktiv förmåga vad gäller prestation 
bättre än IQ test, samvetsgrannhet och kadetternas tidigare prestationer samt skolbetyg. 
Resultatet visade att kadetter som var en standardavvikelse högre än genomsnittet i grit var 
över 60 % mer benägna att slutföra den tuffa sommarutbildningen (Duckworth et al., 2007). 
Sammantaget menar Duckworth et al. (2007) att detta resultat tyder på att uppfyllandet av 
svåra mål inte bara kräver talang utan ihärdig ansträngning över tid. Att ha mål är 
fundamentalt för grit eftersom mål förstärker både ihärdigheten och meningen till aktiviteten 
(Duckworth, 2016). 
  Duckworth (2016) har föreslagit en formel för betydelsen av grit (se Figur 2). Formeln 
syftar till att beskriva att talang tillsammans med ansträngning bygger kompetens i en 
aktivitet. Kompetens tillsammans med ännu mer ansträngning formar prestationen. 
Duckworth (2016) menar att hårt arbete krävs för att nå framgång, en målmedveten 
systematisk ansträngning där betydelsen ligger i hur en person övar. Modellen belyser att det 
inte bara krävs talang för att lyckas utan även hårt arbete då talang räknas en gång och 
ansträngningen två. Med andra ord belyser Duckworth (2016) att ansträngning är den allra 
viktigaste faktorn när det gäller prestation.  
 
 
 
 
Figur 2. Grit (Duckwort, 2016).  
 
  Det finns även studier som undersökt de två komponenterna av grit (Crede et al., 
2016). I meta-analysen av Crede et al. (2016) sammanfattades data från 88 oberoende studier 
med över 66,000 försökspersoner och fann att grit bara var måttligt korrelerad med prestation 
samt att endast en komponent av grit som beskrivits av Duckworth et al. (2007) förklarade 
skillnaden i akademiska prestationer. Studien föreslog därför att skilja på de två 
komponenterna uthållighet och passion eftersom Crede et al. (2016) observerade att endast 
uthållighet bidrog till förutsägelsen av framgång. Liknande resultat framkom även i Datu, 
Valdez och Kings (2015) kritik mot de två komponenterna av grit. Enligt Datu et al. (2015) 
borde de två komponenterna grit användas var för sig. Endast uthållighet stämde överens med 
att ha högre grit och kunde även förutspå resultatet mer än passion när det kommer till viktiga 
psykologiska prestationer såsom akademiskt engagemang och subjektivt välbefinnande. 
Andra studier har kommit fram till liknande resultat (Chang, 2014; Jordan, Gabriel, Teasly, 
Walker & Schraeder, 2015).  
  Trots den här kritiken har Duckworth et al. (2007) konstaterat i studier att de båda 
komponenterna predicerar resultatet tillsammans i en mycket högre grad än var för sig och 
flera andra studier stödjer Duckworth (Arslan, Akin & Çîtemel, 2013; Meriac, Slifka & 

Talang x ansträngning = Kompetens 
Kompetens x ansträngning = prestation	
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LaBat, 2015). Skillnaden på resultatet i de olika studierna skulle enligt Datu et al. (2015) 
kunna bero på subjektiva skillnader hos deltagarna, exempelvis kulturella skillnader. Enligt 
metaanalysen av Crede et al. (2016) förutspår grit konsekvenserna inom akademiska, 
yrkesmässiga och militära områden men trots ökad uppmärksamhet på grit i andra 
prestationsområden finns bara några få studier relaterade till motionsvanor. De studier som 
undersökt grit samband till motion har kommit fram till att grit har ett positivt samband med 
motionsbeteende och att uppnå motionsmål (Reed, Pritschet & Cutton, 2013; Reed, 2014; 
Tedesqui & Young, 2018). 
  Reed (2014) undersökte förhållandet mellan grit och motionsbeteende med avseende 
att studera personlighetsfaktorer i relation till ansträngning och uthållighet. Över tusen 
studenter och arbetare från tre universitet fick via en webbenkät rapportera hur ofta och varför 
de motionerade samt svara på ett big five personlighetstest och grit skalan (Reed, 2014). 
Resultatet visade att grit var den egenskap som kunde förutsäga motionsbeteendet bättre än 
andra personlighetsegenskaper som samvetsgrannhet. Det vill säga att deltagarna med grit 
motionerade mer kontinuerligt och med högre intensitet (Reed, 2014). 
  Reed et al. (2013) undersökte i en liknande studie den prediktiva förmågan hos grit 
och samvetsgrannhet i relation till den transteoretiska modellen av förändring inom 
motionsbeteende. Studien fann även här att grit överträffade samvetsgrannhet när det kom till 
att förutsäga förändringen utifrån den transteoretiska modellen (Reed et al., 2013). Reed et al. 
(2013) diskuterade att en möjlig förklaring till resultatet kan vara att långsiktigt motionerande 
ofta innebär progression till högre intensitet ju mer motionären förbättras. Grit kan vara en 
värdefull egenskap när det kommer till att få individer att behålla uthålligheten i sina 
motionsvanor och fullfölja sina motionsmål (Reed et al., 2013).  
  Tedesqui och Young (2018) undersökte grit i relation till träning med syfte att uppnå 
idrottslig expertis. 250 atleter fick svara på grit skalan och frågor rörande träningsnivå, 
träningsupplägg och träningsmängd. Resultatet fann även här en skillnad mellan de två 
komponenterna av grit. Uthålligheten förklarade hur atleterna uppnådde kompetens i sin idrott 
till en högre grad. Vidare menade Tedesqui och Young (2018) att passionen kan hjälpa 
motionärer att förbli engagerade i aktiviteten medan uthålligheten att arbeta hårt mot 
långsiktiga mål möjliggör att motionärer kan nå en högre utveckling med sitt motionerande. 
Dessa studier tyder på att grit kan vara en avgörande faktor när det kommer till att uppnå mål 
inom motion.  
  Sammanfattningsvis innebär grit tendensen att arbeta hårt mot långsiktiga mål, 
upprätthålla ansträngning och intresse över åren trots misslyckande och motgång. Dock 
behövs mer forskning om grit i relation till motion för att försöka förstå hur motionärer 
fullföljer sina motionsmål (Reed, 2014).  
Motivering av föreliggande studie 
  För det första finns en problematik kring kontinuerligt motionsdeltagande och det 
finns ett behov att studera och jämföra olika teorier för att utforma kunskap och passande 
interventioner som syftar till att förstärka ett motionsbeteende (Weman-Josefsson et al., 
2015). Det är viktigt att försöka förstå hur motionärer uppnår sina mål för att kunna bidra till 
att fler motionärer använder sig av målsättning och fungerande strategier som leder till att 
uppnå mål (Gallucci, 1995). Om fler individer når sina motionsmål genom att motionera 
skulle detta kunna bidra till att främja den generella folkhälsan (WHO, 2018) och skära ner på 
de höga utgifter som ohälsa skapar i samhället.     
 För det andra har de studier som undersökt grit i relation till motion (Reed et al., 2013; 
Reed, 2014; Tedesqui & Young, 2018) visat att grit är en betydelsefull egenskap när det 
kommer till att förklara motionsbeteende och förmågan att nå mål. Det är därför viktigt att 
jämföra grit och inre motivation för att belysa de egenskaper som främjar individens strävan 
mot de uppsatta målen. Om grit är den egenskap som bäst förklarar varför motionärer uppnår 



                        
	

8	
	

M	

c	
X	 Y	

sina mål skulle interventioner kunna utformas där syftet är att förbättra motionärers 
uthållighet och förmågan att hantera motgångar. Utifrån en bredare förståelse om vad som 
leder motionärer till att nå mål skulle ett bättre underlag kunna skapas för människor som 
arbetar med att hjälpa klienter med att uppnå mål inom motion.  
Syfte och hypoteser 
  Syftet med studien är att (a) undersöka grit och inre motivations prediktiva förmåga 
till att uppnå motionsmål samt att (b) undersöka om inre motivation har en indirekt effekt på 
att uppnå motionsmål genom grit. 
Hypotes: Inre motivation kommer ha en positiv indirekt effekt på uppnådda mål genom grit 
(se figur 3). 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Hypotesmodell för relationen mellan inre motivation (X), grit (M) och uppnådda mål 
(Y).   
 

Metod 
Deltagare och Urval 
  I studien deltog 53 motionärer varav 23 män och 30 kvinnor i åldrarna 18-81 
(M=36.97, SD=18.90) som tillhörde två gym i södra Sverige. Kriterier för att delta i studien 
var regelbunden motion på gym i minst en månad. Deltagarnas träningsmängd på en intensiv 
nivå varierade mellan 1-12 gånger per vecka (M=3.23, SD=2.37) och hur många år deltagarna 
varit aktiva motionärer varierade mellan 1 månad till 70 år (M=18.92, SD=17.48). Ett internt 
bortfall förekom på 30 % mellan mätningarna i den befintliga studien. 41.5 % av deltagarna 
rapporterade inre mål exempelvis ”välmående”, 30.2 % rapporterade yttre mål exempelvis 
”bygga muskler” och 28.3 % rapporterade både inre och yttre mål exempelvis ”ha roligt och 
behålla formen” (Deci & Ryan, 2000).  
Instrument 
  De tre mätinstrumenten som användes i studien kompletterades med ett 
informationsbrev/samtyckesbrev (se bilaga 1). Häftet var sammansatt av tre befintliga 
frågeformulär, GRIT-s, BREQ-4 och GLTEQ (se bilaga 2). Enkäten bestod av 44 påståenden, 
exklusive fem demografiska frågor som beskrivs nedan. 
  Demografiska frågor. Utöver de färdigställda instrumenten lades ytterligare frågor 
till som behandlade ett par demografiska aspekter. Frågorna som lades till behandlade 
informantens ålder, kön, utbildningsnivå, mål med träningen och hur länge personen varit 
aktiv motionär. En fråga var exempelvis ”Vad är målet med din träning?” Vid andra 
svarstillfället fick de utöver de färdigställda instrumenten svara på hur väl de ansåg sig ha 

Inre	motivation	 Uppnådda	mål	

Grit	

a	 b	

c’	
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uppnått sina motionsmål genom en skala mellan 0-100 %. 
  BREQ-4. Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire (BREQ) mäter olika 
former av motivation för motion baserat på Deci och Ryans (1985) koncept om 
självbestämmande motivation. BREQ och dess efterföljande modifieringar har blivit det mest 
använda mätinstrumentet för beteendereglering inom idrottpsykologisk forskning. Det är en 
femfaktormodell bestående av amotiverad, extern, introjicerad, identifierad, integrerad och 
inre form av motivationsreglering (Mullan, Markland & Ingledew, 1997). BREQ-4 är tidigare 
översatt till svenska (Weman-Josefsson, et al., in preparation). Översättningen genomfördes 
då med metoden ”backtranslation” (Brislin, 1986), vilket betyder att en tvåspråkig expert 
översatte instrumentet från engelska till svenska. Därefter översatte en annan tvåspråkig 
expert tillbaka den svenska versionen till engelska igen. Efter det jämfördes skillnaderna i den 
översatta kopian med originalet och analyserades av en forskargrupp för att se att 
översättningarna stämde överens. BREQ-4 innehåller 30 frågor som betygssätts på en skala 
mellan 1 = stämmer inte in på mig till 7 = stämmer helt in på mig. De 30 påståendena är 
uppdelade i form av fyra frågor som behandlar inre motivation (t.ex. ”Jag motionerar för att 
det är roligt”, fem för integrerad motivation (t.ex. ”Jag motionerar för att det är viktigt för mig 
att hålla mig frisk”), fem för identifierad motivation (t.ex. ”Jag motionerar för att det är i linje 
med mina mål i livet”), fyra för introjicerad närmande motivation (t.ex. ”Jag motionerar 
regelbundet för att bevisa för mig själv att jag kan hålla igång”), fyra för introjicerad 
undvikande (t.ex. ”Jag motionerar för att jag får skuldkänslor när jag inte gör det”), fyra för 
extern motivation (t.ex. ”Jag motionerar för att andra säger att jag borde göra det”) och 
slutligen fyra för amotivation (t.ex. ” Jag ser ingen anledning till varför jag skulle behöva 
motionera”). Chronbachs alpha för inre motivation var .88 och för hela BREQ-4 .86. 
  Grit-s. Grit-s (Duckworth & Quinn, 2009) användes för att bedöma grit. I den här 
studien användes ett svenskt instrument översatt till svenska av Klingberg (2016) med tio 
items. De tio objekten är betygsatta på en fempunktskala mellan 1 = stämmer inte in på mig 
till 5 = stämmer helt in på mig. Den totala poängen på grit är medelvärdet av de tio objekten. 
Frågorna med jämna tal mäter uthållighet, (t.ex. ”Jag arbetar hårt”). Frågorna med udda tal 
mäter passion och reverseras, (t.ex. ”Mina intressen ändras från år till år”). För att få ut en 
poäng adderas svaren ihop sen divideras summan av svaren med 10 och utgör informantens 
totala poäng av grit som varierar mellan 1.0 (ingen grit) och 5.0 (mycket grit). Chronbachs 
alpha för grit passion .78 grit, uthållighet .62 och totala grit .75. 
   Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ). Godin-Shephard (1997) 
Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ) är ett kortare frågeformulär bestående av fyra 
frågor. Frågorna söker information om hur många gånger individer på fritiden engagerar sig i 
mild, måttlig och ansträngd fysik aktivitet som varar minst 15 minuter under en vecka och 
även hur regelbunden träningen är (Godin-Shephard, 1997). Med andra ord mäter 
instrumentet träningsmängd under en vecka. Instrumentet har översatts från engelska till 
svenska i en tidigare studie av Josefsson och Ivarsson (2010). Då användes metoden 
“backtranslation” (Brislin, 1986). En fråga kan vara ”under en vanlig 7-dagarsperiod (en 
vecka), hur många gånger på din fritid utför du följande typ av träning under mer än 15 
minuter?” Ett totalvärde bildas av summering och analys av träningsfrekvens och intensitet 
medan frågan om regelbunden träning analyseras separat. Ansträngande träning ger högre 
värden än måttlig träning och måttlig träning ger högre värden än mild träning. Sammantaget 
indikerar höga värden stor träningsmängd (Godin & Shepard 1997). 
Design och procedur 
  Studien använde en longitudinell kvantitativ design vilket innebär att data samlas in 
vid flera mätningar med en viss tid mellan mätningarna (Breakwell et al., 2012). Tiden mellan 
mätningarna i den befintliga studien var fem veckor. Vid godkännande att få genomföra 
föreliggande studie sammanställdes mätinstrumenten till en enkät som var avsedd att mäta 
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studiens innehållande variabler. Studiens variabler var inre motivation, grit, träningsmängd 
och uppnådda mål. Samtliga instrument fanns översatta på svenska. Deltagarna kontaktades 
via ett icke slumpmässigt urval (Breakwell, Smith & Wright, 2012) på två gym i Södra 
Sverige under tre dagar med godkännande av gym personalen. För att delta i studien skulle 
deltagarna motionera regelbundet på gym i minst en månad. Vid första utdelningen av 
enkäten fick deltagarna ta del av ett informationsbrev (se bilaga 1) som kort beskrev syftet 
med studien och vad deltagandet innebar. Informationsbrevet innehöll ett samtycke som 
samtliga deltagare signerade. 
   Informationsbrevet tillhandahöll de konfidentiella aspekterna av studien enligt de 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga av den aktuella studiens 
deltagare informerades enligt informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet skrivna av Vetenskapsrådet (2002). Deltagarna blev informerade att de 
hade rätt att själva bestämma över sin medverkan, att studien innehöll två mätningar, att deras 
uppgifter behandlades konfidentiellt och att de hade rätt att när som helst avbryta deltagandet 
i studien utan att ange orsak. De fick även information om att vid intresse var de behöriga att 
få ta del utav den färdigställda studien.  
  Deltagarna ombads även vid första mätningen att fylla i bakgrundsfrågor samt ange 
telefonnummer och e-postadress. Varje deltagare fick även en unik kod i syfte av att kunna 
para ihop svaren från båda mätningarna och behålla varje deltagare anonym. Enkäten tog ca 
10-15 minuter att besvara. Vissa deltagare fyllde i enkäten innan de hade motionerat och vissa 
besvarade enkäten efter dem hade motionerat i gymentrén. Efter första insamlingen av datan 
lades informationen in i SPSS. Därefter sammanställdes mätinstrumenten till en webbenkät 
via Google som sedan skickades ut till samtliga deltagare efter fem veckor från första 
mätningen via mail och telefon. Där efterfrågades ifyllande av den kod de fått från första 
mätningen. Om respektive deltagare inte hade svarat på den andra enkäten inom två dagar 
efter tillhandahållande skickades en påminnelse via email. Efter ytterligare två dagar 
skickades en sista påminnelse via sms. Datan från sista mätningen lades in i SPSS. Författarna 
tackade även varje deltagare för sin medverkan. Datan från de deltagare som inte besvarade 
den andra enkäten raderades. 
Analys 
 All data bearbetades och analyserades i Statistical Package of Social Sciences 24.0 
(IBM SPSS). Deskriptiv statistik beräknades. En korrelationsanalys med Pearsons r utfördes 
mellan grit, inre motivation, träningsmängd, tid som motionär och uppnådda mål för att 
undersöka samband mellan variablerna. Signifikansnivån sattes till p <.05. För att undersöka 
grit och inre motivations prediktiva förmåga av uppnådda mål utfördes enkla 
regressionsanalyser med grit och inre motivation som prediktorer och uppnådda mål som 
kriterievariabel. Analysen syftade till att se vilken av både grit och inre motivation som kunde 
förklara variansen i uppnådda mål. Medieringsanalysen genomfördes med syfte att undersöka 
relationerna mellan den oberoende variabeln och den beroende variabeln genom en 
medierande variabel (Preacher & Hayes, 2008). Medieringsanalyserna i den befintliga studien 
var avsedda att undersöka den indirekta effekten av inre motivation på uppnådda mål genom 
grit som mediator. Medieringsanalyserna testade relationen mellan den oberoende variabeln 
(x) och mediatorn (m) (linje a), och sambandet mellan mediator (m) och beroende variabeln 
(y) (linje b). Vidare för att undersöka effekterna variablerna har på varandra testades 
sambandet mellan (x) och (y) genom (m) (linje c’), och även relationen mellan (x) och (y) 
utan mediatorn (linje c) (Preacher & Hayes, 2008)(se Figur 3). Signifikans värdet tolkas som 
statistiskt signifikant när p <.05. Rapportering av den indirekta effekten (effekten mediatorn 
har på den oberoendevariabeln i modellen) presenteras inte av ett p-värde utan tolkas som 
statistiskt signifikant av ett konfidensintervall på ett 95 % CI-värde (Preacher & Hayes, 
2004). Preacher och Hayes (2004) förklarar att den indirekta effekten inte räknas som 
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statistiskt signifikant om CI-värdet innehöll värdet 0. CI-värdet skapas genom bootstrapping 
vilket betyder att data för hela populationen framkallas med utgångspunkt ur den insamlade 
datan. Ur den framkallade datan dras ett antal stickprov med syfte att åstadkomma en indirekt 
effekt (Preacher & Hayes, 2008) och den aktuella medieringsanalysen genomförde 5000 
slumpmässiga stickprov. 
 

Resultat 
Korrelationsanalyser 
  Korrelationsanalys mellan grit, inre motivation, träningsmängd och uppnådda 
mål. Föreliggande studie visade signifikanta positiva korrelationer mellan grit och inre 
motivation och uppnådda mål. Detta innebär att det fanns ett samband hos motionärerna med 
grit och inre motivation samt uppnådda mål. Inga signifikanta samband fanns mellan grit och 
träningsmängd. Vidare fann analysen att uppnådda mål var signifikant korrelerat med 
uthållighet men inte med passion. Detta innebär att uthållighet hade en positiv signifikant 
relation till att motionären uppnått sina mål. Vidare fanns en signifikant positiv korrelation 
mellan inre motivation och uppnådda mål samt träningsmängd. Tid som motionär var 
signifikant korrelerat med grit men inte med inre motivation. För mer detaljerad information 
se tabell 1. 
 
Tabell 1. Tabellen visar sambandet mellan de undersökta variablerna uträknat med Pearsons r 
(korrelationskoefficient).     
                                  Grit        Grit P       Grit U         IM      GLTEQ         Mål            
Grit                              -   
Grit P                        .88**           -                                                              
Grit U                        .72**        .30*            -                                        
IM                              .56**        .36**       .60**         -     
GLTEQ                      .15            .04           .23           .42**         -                  
Mål                         .32*          .24           .28*         .42**       .45**            -    
**. Korrelationen är signifikant vid p <.01 (2-tailed). 
*. Korrelationen är signifikant vid p <.05 (2-tailed).  
Not. Förtydligande av variabler: Grit = Grit total poäng, Grit P = Grit passion, Grit U = Grit 
uthållighet, IM = inre motivation, GLTEQ = träningsmängd, Mål = Uppnådda mål. 
 
Regressionsanalyser  
   Regressionsanalys mellan grit och uppnådda mål. En enkel regressionsanalys 
visade ett signifikant samband mellan grit och uppnådda mål: F (1,52) = 5.63, p = .02, 
(Adjusted R2 =.082, R2 =.099, B = 1.41, SE B = .59, β =.32, p = .02). Resultatet visade att grit 
var en signifikant prediktor av uppnådda mål. Resultatet indikerade på att en högre poäng på 
grit skalan hade ett samband med högre skattning av uppnådda mål. 8.2 % av variansen i 
uppnådda mål kunde förklaras av grit. β-värdet förklarade att en ökning i grit med en 
standardavvikelse predicerade en ökning i uppnådda mål med .32 standardavvikelser. 
   Regressionsanalys mellan inre motivation och uppnådda mål. En enkel 
regressionsanalys visade ett signifikant samband mellan inre motivation och uppnådda mål: F 
(1,52) = 11.15, p <.00, (Adjusted R2 =.163, R2 =.179, p <.00, B = 2.67, SE B =.80, β =.42 p 
<.00). Resultatet visade att inre motivation var en signifikant prediktor av uppnådda mål. 
Resultatet indikerade på att en högre poäng av inre motivation hade ett samband med högre 
skattning av uppnådda mål. 16.3 % av variansen i uppnådda mål förklarades utifrån inre 
motivation. β-värdet förklarade att en ökning i inre motivation med en standardavvikelse 
predicerade en ökning i uppnådda mål med .42 standardavvikelser. 
Medieringsanalys 
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  Resultatet från medieringsanalysen visade att inre motivation inte hade en signifikant 
indirekt effekt på uppnådda mål genom grit (β = .40, 95%(CI)= -.84, 1.82, p <.05). Inre 
motivation tillsammans med grit kunde förklara 19 % av variansen till att motionären 
uppnådde sina motionsmål. Det innebär att motionärer med inre motivation till att motionera 
samt grit når motionsmål till högre utsträckning. Fortsättningsvis fanns en signifikant direkt 
effekt mellan inre motivation och grit. Inre motivation kunde förklara 31 % av variansen i 
grit. För mer detaljerad information se tabell 6. 
 
Tabell 2. Regressionsresultat från medieringsanalys av effekten från inre motivation på 
uppnådda mål genom grit.  
Modell                            värde      se          p                     CI(nedre)       CI(övre) 
Modell utan  
mediator 
IM UM (c)                      2.67        .80        .00                         .12             .42 
R² x-y                               .18         .80        .00 
Modell med 
mediator 
IM Gr (a)                          .79        .16        .00                         .46           1.12 
Gr UM (b)                        .51         .69       .45                        -.86           1.89 
IM UM (c’)                    2.27         .97       .02                         .32           4.21  
Indirekt effekt                  .40         .67                                    -.84           1.82 
R²-m                                 .31         .07       .00 
R²-y                                  .19         .08       .01 
Not. Förkortningar: SBM = Inre motivation (x), UM = Uppnådda mål (y), Gr = Grit (m). 

 
Diskussion 

Syftet med studien var att (a) undersöka om grit och inre motivation predicerar uppnådda 
motionsmål samt att (b) undersöka om inre motivation har en indirekt effekt på uppnådda 
motionsmål genom grit. Resultatet från korrelationsanlysen visade att det fanns ett positivt 
signifikant samband mellan grit och inre motivation. De studier som undersökt inre 
motivation, motion och mål (Gallucci, 1995; Sheldon, Ryan & Deci, 2004; Vansteenkiste et 
al., 2014) visar ungefär liknande resultat som de studier som undersökt grit i relation till att 
uppnå mål (Duckworth et al., 2007; Reed, 2014; Tedesqui & Young, 2018). Det vill säga att 
de båda koncepten kan till viss del förklara resultatet när det handlar om att prestera och nå 
mål.  

Den föreliggande studiens resultat visade att både grit och inre motivation predicerade 
uppnådda mål. Enligt den enkla regressionsmodellen förklarade grit 8.2 % av variansen i 
variabeln uppnådda mål vilket indikerade på ett väldigt lågt samband enligt Breakwell et al. 
(2012). Inre motivation förklarade 16.3 % av variansen i variabeln uppnådda mål vilket även 
det är ett lågt samband enligt Breakwell et al. (2012). Det låga sambandet hos de båda 
prediktorerna kan bero på att vissa deltagare inte uppnådde sina mål under utförandet av 
studien även fast de rapporterade grit och inre motivation. Det kan krävas längre tid att nå de 
målen som många av motionärerna hade satt. Enligt Gallucci (1995) påverkar målsättning 
motionerandet positivt och deltagare som har uppsatta mål för sitt motionerande tränar mer 
och når därför sina motionsmål. Duckworth (2016) betonar att målsättning är centralt för grit 
eftersom mål stimulerar ihärdighet och mening i aktiviteten. Enligt Duckworth (2016) 
tenderar personer med grit att arbeta hårt och upprätthålla ansträngning och intresse över tid 
trots motgångar vilket gör att de når mål på lång sikt till högre utsträckning. Resultatet 
indikerar på att både grit och inre motivation var för sig kan predicera uppnådda mål vilket 
ligger i linje med tidigare forskning (Deci & Ryan, 2000; Duckworth, 2016; Vansteenkiste et 
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al., 2014). Resultatet stödjer även tidigare forskning som visat att individer med inre 
motivation till att motionera tränar ofta och når mål i hög utsträckning (Bergman & Sibley, 
2018). Studiens resultat indikerar på att inre motivation predicerar mål till en högre grad än 
grit. Enligt Duckworth et al. (2007) är individer med grit benägna att arbeta mer kontinuerligt 
och intensivt under längre perioder i strävan att nå långsiktiga mål. Den befintliga studiens 
resultat visar dock att de motionärer som var inre motiverade till att motionera nådde sina mål 
i högre utsträckning under den fem veckors period som studien utfördes. Eftersom grit 
handlar om att kämpa ihärdigt för att nå långsiktiga mål över flera år (Duckworth, 2016) 
skulle inre motivation istället kunna vara den faktor som individer behöver för att komma 
igång eller hålla sig aktiva. Många av deltagarna hade långsiktiga mål som att förbli hälsosam 
hela livet. Det kan anses vara en svårighet för deltagarna att bedöma huruvida de uppnått sina 
mål under studiens mättillfällen. För att känna en förbättring av hälsa och form krävs oftast 
tid. Grit och inre motivations prediktiva förmåga till att uppnå motionsmål skulle kunna leda 
till de många positiva effekterna av motion, såsom bättre kognitiva funktioner och hälsa (Fox 
et al., 2006). Månader av uthållighet kan behövas innan en motionär blir medveten av de 
positiva effekterna och upplever en förbättrad hälsa samt alla de fördelar som är associerade 
med motion (Fox et al., 2006; Wilson et al., 2008).   
 Hypotes 

Den föreliggande studiens hypotes om att inre motivation har en positiv indirekt effekt 
på motionsmål genom grit stöds inte av studiens resultat (se Tabell 2). Med andra ord 
förklaras resultatet för denna hypotes som icke statistisk signifikant.  

Mer specifikt visade resultatet en positiv relation mellan inre motivation och grit. Inre 
motivation förklarade 31 % av variansen i grit vilket var en signifikant direkt effekt. Det tyder 
på att inre motivation och grit har en medelstark relation (Breakwell et al., 2012) till varandra. 
Det stämmer överens med vad Klingberg (2016) menar när han uttalar sig om att grit skulle 
kunna vara relaterat till motivation. Med utgångspunkt ur teori och empiri (Crede et al., 2016) 
kan det finnas potentiella kopplingar mellan de fyra byggstenarna i grit: intresse, övning syfte 
och hopp (Duckworth, 2016) och de tre psykologiska behoven i självbestämmandeteorin i 
relation till inre motivation (Deci & Ryan, 2000). I början av en aktivitet strävar individen 
efter att uppnå de psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet vilka är 
nödvändiga för att främja inre motivation (Deci & Ryan, 2000). När individen hittar ett 
intresse att fokusera på och lägger ner tid på att öva på aktiviteten skapas erfarenhet som i sin 
tur kan leda till kompetens och autonomi. Genom kompetens och samhörighet till andra som 
delar intresset kan syfte och hopp formas. Samtliga komponenter kan leda till att personen 
utvecklar passion och uthållighet till aktiviteten vilket utgör kärnan i grit (Duckworth, 2016). 
Om aktiviteten är rolig kommer motionären utföra aktiviteten oftare och med mer 
ansträngning (Deci & Ryan, 2000). Ansträngningen är själva kärnan i grit och skulle kunna 
kopplas till inre motivation, eftersom inre motivation kan leda till högre ansträngning och 
intensitet i en aktivitet (Bergman & Sibley, 2018; Hagger & Chatzisarantis, 2007; Teixeira et 
al., 2012). Inre motivation kan vara betydelsefullt för att börja och att hålla fast vid 
motionerandet. Om den inre motivationen sedan sviktar under livets gång skulle det kunna 
vara motionärer med grit som fortsätter motionera trots motgångar.  
  Eftersom motivation varierar mellan mindre omedvetna behov och drifter till mer 
medvetna mål och strävanden (Hwang, Lundberg, Rönnberg & Smedler, 2005) kan det vara 
motivation som lägger grunden till att motionärer skapar grit. Motivation definieras som 
riktning och intensitet av en individs ansträngning (Sage, 1977). Det skulle kunna betyda att 
motivationen leder individen till en aktivitet som kan främja individens psykologiska behov. 
När individen finner den aktivitet som uppfyller de psykologiska behoven ökar motivationen 
till att fortsätta utöva aktiviteten vilket skulle kunna leda till en utveckling av grit. Riktningen 
hänvisar till huruvida individen söker, närmar sig eller lockas till vissa aktiviteter medan 
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intensitet refererar till hur mycket en person anstränger sig i en särskild situation (Sage, 
1977). Eftersom Duckworth (2016) menar att individer med grit tränar intensivt för att uppnå 
mål kan en koppling mellan inre motivation och grit uppfattas. Med utgångspunkt ur Deci och 
Ryans (2000) definition av motivation riktar en inre motiverad individ energi och uthållighet 
mot en nöjesfylld aktivitet. Grit kan istället ses som en egenskap som gör det möjligt för 
individen att rikta energi och uthållighet mot en aktivitet för att nå ett önskat mål även när den 
inre motivationen är låg.  
  Resultatet från föreliggande studie visade en signifikant direkt effekt mellan inre 
motivation och uppnådda motionsmål. Resultatet kan jämföras med tidigare studier som visat 
det positiva sambandet mellan inre motivation och motion (Ryan et al., 1997). Det vill säga 
att personer som motionerar för nöjes skull och samhörigheten till andra har i större 
utsträckning mer följsamhet till motionsprogram än individer som motionerar på grund utav 
yttre faktorer, såsom att bli smalare eller för att någon annan har beordrat det. Flera studier 
har kommit fram till att det är inre motivation som får människor att vilja motionera ofta 
(Bergman & Sibley, 2018; Hagger & Chatzisarantis, 2007; Teixeira, Carraca, Markland, 
Silvia & Ryan, 2012). Eftersom motionärer måste motionera för att överhuvudtaget uppnå 
sina motionsmål är det då av fördel att drivas av inre motivation. Motivation har betydelse för 
målsättningen eftersom motivationen avgör målens riktning och vilken ansträngning som 
läggs ner för att uppnå målen (Winter, 1995). Deci & Ryan (2000) framhäver också vikten av 
den inre motivationen när det kommer till att uppnå mål. Upplever motionären aktiviteten 
som glädjefylld blir det lättare att spendera den tid som krävs för att nå önskvärda mål. För att 
kunna uppnå vissa mål kan det krävas intensiv och jobbig ansträngning under vissa perioder 
och är individen inre motiverad kan ansträngningen vara både belönande och lättare att 
genomlida. 
  Analysen visade att inre motivation tillsammans med grit förklarade 19 % av 
variansen i uppnådda mål. Dock var den indirekta effekten inte statistiskt signifikant. Studien 
kan därmed inte sägas stödja hypotesen om att inre motivation tillsammans med grit leder till 
en signifikant ökning av uppnådda mål under fem veckor. Det icke statistiskt signifikanta 
resultatet skulle kunna bero på den tidsintervall som studien erhöll. Större delen av deltagarna 
rapporterade inre långsiktiga mål, till exempel att må bra. De inre målen hör ihop med inre 
motivation (Sheldon et al., 2004) vilket skulle kunna förklara varför de motionärerna med inre 
motivation uppnått sina mål i högre utsträckning. Återigen syftar grit till att förklara hur 
personer fullföljer långsiktiga mål och att ansträngningen under en längre tid är den viktigaste 
faktorn för att lyckas (Duckworth, 2016) vilket kan ha påverkat resultatet i den befintliga 
studien. Motionärer som drivs av inre motivation motionerar ofta och skulle därför kunna ha 
en större chans att utveckla grit genom ett kontinuerligt motionerande. Således skulle inre 
motivation kunna vara en viktig komponent när det kommer till att utveckla grit hos 
motionärer.  
  Sammanfattningsvis visar resultatet i den befintliga studien att både grit och inre 
motivation predicerar uppnådda mål. Dock var inre motivation den egenskap som förklarade 
varför motionärerna uppnått sina mål under fem veckor. Inre motivation hade ingen 
signifikant indirekt effekt på uppnådda motionsmål genom grit.  
Metoddiskussion 
  I den föreliggande studien användes frågeformulär som deltagarna fick besvara vid två 
tillfällen. Användandet av frågeformulär medför vissa metodologiska begränsningar eftersom 
det kan finnas faktorer som kan påverka resultatet (Chan, Ivarsson, Stenling, Yang, 
Chatzisarantis & Hagger, 2015). Självrapportering ger en risk för slentriansvar, missförstånd, 
demand characteristics och social önskvärdhet på enkäten eftersom ärligheten och 
modifieringen i hur deltagaren fyller i formuläret inte kan kontrolleras (Chan et al., 2015). Att 



                        
	

15	
	

enbart tillräcklig information ges vid ifyllande av enkäter minskar risken för social 
önskvärdhet och demand characteristics (Mitchell & Jolley, 2013). 
   Självrapportering kan vidare skapa problem eftersom individer med olika bakgrund 
kan tolka och tilldela frågorna i formulären diverse betydelse och mening. Bakomliggande 
faktorer såsom deltagares kön, motionsnivå och kultur kan därmed påverka resultatet vilket 
gör det svårare för forskaren att tolka och säkerställa slutsatser utifrån självrapporterad data 
(Breakwell et al., 2012). 
  En annan begränsning i studien är mätningen av uppnådda mål på bara fem veckor då 
många av deltagarnas mål var att känna sig hälsosam vilket är svårt att skatta efter fem 
veckor. Om deltagaren exempelvis varit sjuk mellan mätningarna blir svaren därefter vilket 
påverkar resultatet i studien. Detta skulle kunna förhindrats genom att fråga efter mer 
kortsiktiga konkreta mål som skulle varit möjligt att nå på fem veckor eller ha längre tid 
mellan mätningarna.  
  Föreliggande studie uppvisade att Cronbachs alpha-värdena för samtliga av de valda 
variablerna varierade mellan .75 och .88 vilket tolkas som god reliabilitet och indikerar på att 
studien har bra konstruktvaliditet (Breakwell et al., 2012). Det första frågeformuläret innehöll 
49 frågor som skulle besvaras och den andra enkäten innehöll 45 frågor eftersom övervägande 
del av bakgrundsfrågorna exkluderades. Formuläret tog ca 10-15 minuter att fylla i. Alla 
deltagare befann sig på träningsanläggningen vid första tillfället vilket enligt Mitchell och 
Jolley (2013) kan påverka deltagarna att skynda sig beroende på hur gott om tid de har.  
  En annan styrka vad gäller konstruktvaliditeten är att studien har använt beprövade 
instrument som redan var översatta och validerade. Däremot är inte BREQ-4 helt validerad 
ännu men den är baserad på tidigare BREQ skalor med tillägg att mäta introjicerad närmande 
och introjicerad undvikande reglering.  
  En upplevd fördel med att befinna sig på plats vid första ifyllandet av enkäten var att 
kunna svara på eventuella frågetecken. Det reducerade risken för tveksamheter inför nästa 
mätning via webenkäten där det inte fanns samma möjlighet att få hjälp.  
Implikationer 
  Föreliggande studies resultat indikerar på att både grit och inre motivation predicerar 
uppnådda mål men att aktiva motionärer med inre motivation når sina mål i högre 
utsträckning. Resultatet från den befintliga studien skulle sannolikt kunna implementeras 
inom hälsobranschen när det kommer till att försöka förstå och förklara relationen mellan inre 
motivation och grit i samband med motionsmål. Eftersom det bara finns några få studier som 
undersökt grit och motionsbeteende (Reed et al., 2013; Reed, 2014; Tedesqui & Young, 2018) 
jämfört med tidigare forskning om inre motivation och motion (Deci & Ryan, 2000) skulle 
studien kunna bidra med en ökad förståelse för grit i samband med att uppnå motionsmål. 
Personliga tränare, sjukgymnaster och läkare etc. skulle kunna ta del av informationen kring 
vilka faktorer som kan vara viktiga för att hjälpa människor att uppnå mål inom motion. 
  Duckworth (2016) har en hypotes om att grit skulle kunna tränas upp av individen 
själv och andra runtomkring. Det innebär att genom lämpliga strategier skulle individen 
kunna få hjälp med att utveckla grit inom motion. Genom att skapa uthållighet och passion till 
en aktivitet skulle det kunna bidra till en bättre följsamhet till aktiviteten vilket i sin tur leder 
till att nå mål. En allmän förbättring av följsamhet till motionsprogram skulle kunna bidra till 
att främja folkhälsan och sänka samhällskostnader för livsstilsrelaterade sjukdomar (Hjärt-
lungfonden, 2012). Utbildare, föräldrar och skolan bör uppmuntra barn till att inte bara arbeta 
med intensitet utan även med uthållighet. I synnerhet bör ungdomar förberedas på att kunna 
arbeta sig igenom motgångar och lära sig förstå att kompetens i en disciplin kräver år av 
träning.  
  Utifrån workshops och motivationsföreläsningar på gym och andra träningscentrum 
skulle människor kunna utbildas om vad som stärker både inre motivation och grit i samband 
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med motion. En strategi skulle kunna vara att låta människor prova på en mängd olika 
motionstyper för att hitta något som de tycker är roligt vilket formar ett intresse. Det i sin tur 
leder till att de övar mer och skapar samhörighet med de som delar intresset. Det bildar 
kompetens, autonomi och syfte vilket skulle kunna stärka den inre motivationen ännu mer och 
främja grit. I början av ett motionsprogram kan det vara vikt att ha samtal med individen och 
ge stöd vid eventuella motgångar. Dessa samtal syftar till att motivera och anpassa 
målsättningen vilket skulle kunna främja utvecklingen av inre motivation och grit ytterligare.  
Framtida forskning 
  Det finns bara några få studier som undersökt grit och motionsbeteende (Reed, 2014). 
Mestadels av tidigare forskning som behandlat grit är kvantitativa surveystudier som 
framförallt undersökt grit och dess samband med andra personlighetsfaktorer samt 
interaktionseffekten mellan grit och personlighetsfaktorer när det kommer till beteenden som 
relaterar till målmedvetenhet och prestation (Duckworth, 2016). Framtida forskning bör 
försöka få en djupare förståelse för relationen mellan grit och motivation. Det skulle kunna 
ske genom studier av longitudinell design med ett större urval, fler upprepade mätningar samt 
längre tid mellan mätningarna. Framtida studier rekommenderas att undersöka fler 
motivationsregleringar i relation till grit då den befintliga studien endast inkluderade inre 
motivation. Det vore intressant att undersöka det potentiella sambandet mellan de fyra 
komponenterna i grit (Duckworth, 2016) och de tre psykologiska behoven från 
självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2000) samt om inre motivation är en faktor som kan 
leda till utvecklandet av grit. Studier med en kvalitativ ansats skulle kunna bidra till ett större 
djup i forskningen utifrån hur individer upplever motivation och grit. Framförallt 
rekommenderas framtida studier göra en experimentell design för att undersöka orsak-verkan 
relation mellan inre motivation och grit. Med en bredare förståelse för 
personlighetsegenskaper i samband med motivation och motionsbeteende kan sannolikheten 
öka för att lämpliga metoder som skulle kunna främja hälsa utformas.   
Slutsats 
 Resultatet i den föreliggande studien visade att både grit och inre motivation 
predicerade uppnådda mål. Resultatet tyder på att inre motivation var den egenskap som bäst 
kunde förklara varför motionärerna uppnått sina mål. Vidare visade medieringsanalysen ingen 
signifikant indirekt effekt av inre motivation på uppnådda mål genom grit. En potentiell 
förklaring till resultatet skulle kunna vara att grit är en teori som relaterar till mer långsiktiga 
mål och därför skulle inre motivation istället kunna förklara varför motionärerna upplevde sig 
ha uppnått sina mål under fem veckor.   
  Som en slutsats av föreliggande studies resultat kan en hypotiserad teoretisk modell 
för att beskriva relationen mellan grit, inre motivation och motionsmål föreslås (se figur 4). 
Modellen syftar till att illustrera en möjlig förklaring till slutsatserna av resultatet. Modellen 
utgår från motionsrutan i mitten. Motion tillsammans med grit leder till följsamhet till att 
motionera. Motion tillsammans med inre motivation leder till ökad träningsmängd under en 
kortare tid vilket bidrar till att uppnå kortsiktiga motionsmål. Modellen visar även att inre 
motivation leder till motion och att den inre motivationen och grit stärker varandra. Den 
befintliga studien kan dock inte säkerställa kausaliteten utan endast föreslås utifrån 
sambandsanalyserna. Sammanfattningsvis belyser studiens resultat att aktiva motionärer med 
inre motivation motionerar mer frekvent och uppnår motionsmål till högre grad än motionärer 
med grit men att både inre motivation och grit är viktiga koncept i samband med att uppnå 
motionsmål. 
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Figur 4. Motionsmodell utifrån inre motivation och grit. 
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Bilaga 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Informationsbrev 
Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du 
information om projektet och om vad det innebär att delta.  
Högskolan i Halmstad                Handledare: 
Akademin för Hälsa och Välfärd  (Torbjörn Josefsson) 
Psykologi inriktning hälsa 61-90hp  (Universitetslektor) 
Psykologi inriktning motion 61-90hp             (Torbjorn.Josefsson@hh.se) 
C-uppsats      
 
Grit 
Grit är en personlighetsfaktor som relaterar till ihärdighet och passion till att uppnå 
långsiktiga mål. Grit teorin har blivit allt mer populär men det saknas forskning kring grit och 
motionsvanor. Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka sambanden mellan grit och 
motionsbeteende. Ditt deltagande kan hjälpa till att belysa viktiga faktorer som kan leda till 
att förstå individers träningsbeteenden bättre.  
 
Vad betyder deltagande i projektet? 
Deltagandet innebär att du vid två tillfällen kommer att få besvara en enkät med frågor 
angående grit och motionsbeteende. Enkäten tar ca 15 minuter att fylla i. Det är helt frivilligt 
att delta i studien och du kan när som helst dra dig ur utan att ange orsak. Dina uppgifter 
kommer att behandlas med sekretess. Du kommer att få ett kodnummer som står högst upp i 
högra hörnet av enkäten. Detta behövs för att det ska vara möjligt att kunna koppla ihop dina 
enkätsvar med motsvarande enkätsvar vid det andra tillfället. Listan med kodnummer kommer 
att förstöras när svaren är inlagda i statistikprogrammet. 
 
Vad händer med informationen? 
Insamlad data kommer att analyserad i statistikprogrammet SPSS. Inga analyser sker på 
individnivå och inga obehöriga kommer att kunna ta del av enkäter eller data insamlad i SPSS 
under projektets gång samt tills datan är färdiganalyserad. Därefter kommer datan att 
förstöras. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se 
nedan). 
 
Ansvariga för studien  
Caroline Hansson – Caroha16@student.hh.se  
0739-881072 
Jacob Maasing – Jacmaa15@student.hh.se 
0739-627464 
Tack på förhand! 
 
Samtycke till att delta i studien 
Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 
frågor.  
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Plats och datum Underskrift 

Kontaktuppgifter:  
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Bilaga 2. 
 
Ålder: ______                                   Hur länge du varit en aktiv motionär: 
______________      
 
Kvinna  Man                         Din utbildningsnivå: 
_____________________________ 
 
Vad är målet med din träning: 
_________________________________________________ 

 
 

DINA SKÄL ATT MOTIONERA 
 

 
VARFÖR MOTIONERAR DU?  
Vi är intresserade av de anledningar som ligger bakom människors beslut att motionera eller 
att inte motionera. Var vänlig och använd skalan nedan för att markera hur väl du tycker att 
påståendena nedan stämmer in på dig. Observera att det inte finns några rätta eller felaktiga 
svar, det är endast din egen uppfattning och hur du känner gällande motion och fysisk 
aktivitet som vi är intresserade av. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och 
kommer enbart att användas för vårt forskningsprojekt.  
 
 
Var snäll att svara genom att RINGA IN ett lämpligt nummer bredvid varje påstående 
 
 
 Stämmer inte Stämmer Stämmer helt 
 in på mig ibland in på mig 
 
 
1 Jag motionerar för att det är viktigt för mig att 1 2 3 4 5 6 7 
 hålla mig frisk  
  
2 Jag motionerar för att andra säger att jag borde göra det 1 2 3 4 5 6 7    
 
3 Jag motionerar för att jag får skuldkänslor när  1 2 3 4 5 6 7 
 jag inte gör det  
 
4 Jag ser ingen anledning till varför jag skulle behöva 1 2 3 4 5 6 7 
 motionera 
 
5 Jag motionerar regelbundet för att bevisa för mig själv 1 2 3 4 5 6 7 

att jag kan hålla igång 
 

6 Jag motionerar för att det är i linje med mina mål i livet 1 2 3 4 5 6 7 
 

7 Jag motionerar för att det är roligt 1 2 3 4 5 6 7 
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8 Jag motionerar för att vänner/familj/partner säger 1 2 3 4 5 6 7 
 att jag borde göra det 
 
9 Jag motionerar för att jag skäms när jag missar ett pass 1 2 3 4 5 6 7 
 
10 Jag motionerar för att det är en del av min identitet 1 2 3 4 5 6 7 
 
11 Jag motionerar för att jag tycker om det 1 2 3 4 5 6 7 
 
12 Jag motionerar för att jag värdesätter fördelarna 1 2 3 4 5 6 7 

det ger mig  
 

13 Jag motionerar för att jag känner mig stolt över mig själv 1 2 3 4 5 6 7 
när jag håller igång  
 

14 Jag ser inga skäl till varför jag skulle bry mig om att 1 2 3 4 5 6 7 
 motionera 
 
15 Jag motionerar för att andra skulle bli missnöjda 1 2 3 4 5 6 7 

om jag inte gör det 
 

16 Jag motionerar för att det är viktigt för mig 1 2 3 4 5 6 7   
 att hålla mig i form 
 
17 Jag motionerar för att jag känner mig misslyckad 1 2 3 4 5 6 7 
 när jag inte motionerat på ett tag 
 
18 Jag motionerar för att det är en grundläggande del 1 2 3 4 5 6 7 

av den jag är 
 

19 Jag motionerar för att jag tycker att det är 1 2 3 4 5 6 7 
en skön aktivitet 
 

20 Jag motionerar för att jag tycker att det är viktigt 1 2 3 4 5 6 7 
 att anstränga sig  
 
21 Jag motionerar för att jag bara kan vara stolt över 1 2 3 4 5 6 7 
 mig själv när jag håller igång  
 
22 Jag motionerar för att jag känner press från familj/vänner 1 2 3 4 5 6 7 
 att motionera  
 
23 Jag ser inte någon mening med att motionera 1 2 3 4 5 6 7 
 
24 Jag motionerar för att det stämmer överens med mina 1 2 3 4 5 6 7 
 värderingar 
 
25 Jag motionerar för att jag tycker bättre om mig själv  1 2 3 4 5 6 7 
 när jag håller igång 
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26 Jag motionerar för att det ger mig glädje och tillfredställelse 1 2 3 4 5 6 7 
 
27 Jag motionerar för att det är en betydelsefull del av mitt liv 1 2 3 4 5 6 7 
 
28 Jag tycker att motion är slöseri med tid 1 2 3 4 5 6 7 
 
29 Jag motionerar för att jag skulle må dåligt över mig själv 1 2 3 4 5 6 7 
 om jag inte tog mig tid att göra det 
 
30 Jag motionerar för att fördelarna det ger mig är 1 2 3 4 5 6 7 
 viktiga för mig   
  
 

GRIT 
Grit är ett personlighetsdrag och mäts genom en rad frågor där du som deltagare, på en skala 
mellan 1–5, skattar hur väl varje påstående stämmer överens med hur du uppfattar sig själv. 
Börja läs frågan och markera sen ditt svar genom att ringa det alternativ som bäst stämmer 
överens med dig, från 1 (om du inte alls tycker det stämmer) till 5 (om du tycker att det 
stämmer i hög grad).  
 
 
 
 
 

1. Nya idéer och projekt distraherar mig 
 ibland från tidigare projekt 
 

      2.  Jag kämpar mig förbi motgångar.  
           Jag ger inte upp lätt. 
  
      3. Jag sätter ofta upp ett mål men bestämmer  
         mig senare för att följa ett annat. 
 
      4.  Jag anstränger mig i det jag gör. 
 
      5.  Jag har svårt att hålla fokus på projekt  
         som tar mer än några månader att slutföra. 
 
      6. Jag fullföljer det jag påbörjar. 
  
      7. Mina intressen ändras från år till år. 
 
      8. Jag är flitig. Jag ger aldrig upp. 
 
      9. Jag har varit engagerad i ett projekt eller  
         med en idé ett kort tag men sedan förlorat 
         intresset.  
 
     10.  Jag har kämpat mig igenom motgångar  
           för att nå ett viktigt mål.  

STÄMMER	INTE											STÄMMER										STÄMMER	HELT	
						IN	PÅ	MIG																			IBLAND																		IN	PÅ	MIG	

1												2												3												4												5	
	
	
1												2												3												4												5	
	
	
1												2												3												4												5	
	
	
1												2												3												4												5	
	
1												2												3												4												5	
	
	
1												2												3												4												5	
	
1												2												3												4												5	
	
1												2												3												4												5	
	
1												2												3												4												5	
	
	
	
1												2												3												4												5	
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Träningsintensitet  
 
Under en genomsnittlig 7-dagars period (en vecka), hur många gånger under din fritid ägnar 
Du dig åt följande typer av motions- eller träningsaktiviteter som varar längre än 15 minuter 
varje gång? (var vänlig och skriv antal tillfällen per vecka för respektive typ av aktivitet på 
strecken nedan) 
 
1. Ansträngande/intensiv motion/träning Antal gånger/vecka:____ 
Exempel: löpning, jogging, lagidrotter, 
racketidrotter som tennis/ badminton/ squash, längd skidåkning, 
ansträngande simning eller cykling, friskis o svettis pass/ 
spinning eller motsvarande på medel/intensiv nivå. 
 
2. Måttligt ansträngande motion/träning (ej uttröttande) Antal gånger/vecka:____ 
Exempel: rask promenad/stavgång, cykling eller 
simning med lättare ansträngning, dans, skidåkning utför, 
friskis o svettis pass eller motsvarande med låg 
intensitet. 
 
3. Lätt motion/träning (mycket lätt ansträngning) Antal gånger/vecka:____ 
Exempel: fiske, bowling, boule, lätta promenader, stavgång 
med lätt ansträngning, golf mm. 
 
4. Under en genomsnittlig 7-dagars period (en vecka), hur ofta under din fritid ägnar Du dig 
åt någon typ av 
regelbunden fysisk aktivitet som håller på tillräckligt länge för att du ska börja svettas och 
hjärtat slår snabbt? 
 

� Mycket sällan � Ibland � Ofta 
 
 
 
 
 
Tack för dina svar!! 
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