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Sammanfattning    
 
En stillasittande livsstil utgör idag ett mycket stort folkhälsoproblem och fysisk aktivitet 
är något som förespråkas i samhället. Motivation är en förutsättning för att en person 
skall kunna förändra sin livsstil. Distriktssköterskan skall befrämja den fysiska, 
psykiska och sociala hälsan och kan göra det genom att hjälpa människor att finna sin 
egen motivation. Distriktssköterskan möter patienter med skilda hälsoproblem och olika 
grad av motivation. För att kunna möta människors olika behov är det av betydelse att 
ha kunskap och förståelse för vad motivation innebär och hur det uttrycks. Syftet med 
denna studie är att beskriva och belysa begreppet motivation ur ett generellt perspektiv 
och utifrån ett specifikt kontext, patienters motivation i samband med fysisk aktivitet. 
En begreppsanalys har gjorts utifrån Walker och Avants analysmodell (2005). De 
egenskaper som karaktäriserar begreppet motivation har definierats, ett modellfall, ett 
gränsfall och ett motsatt fall har beskrivits för att ge en tydligare bild av motivationens 
karaktäristiska egenskaper. Förutsättningar och konsekvenser för begreppets existens 
har lyfts fram och därefter beskrivs empiriska referenser för ytterligare beskriva och 
tydliggöra begreppet. Den slutliga beskrivningen av begreppet motivation resulterade i 
ett mångfasetterat svar. I ett specifikt kontext med patienters motivation i samband med 
fysisk aktivitet beskrivs oftast motivation utifrån vad som är motiverande. De vanligaste 
motiverande faktorerna är; En tro på de positiva hälsokonsekvenserna, skapa 
självkontroll/självförtroende och social kontakt. Det framkom att självkontroll, social 
kontakt, att ha ett mål och övertygelse var förutsättningar för motivation i samband med 
fysisk aktivitet i det analyserade materialet. Distriktssköterskan bör vara medveten om 
värdet av motivation och framför allt att människor drivs av olika motiv och därmed 
motiveras av olika faktorer. Enligt analysmodellen kan de definierade egenskaperna för 
begreppet inte vara det samma som förutsättningarna för begreppet. Utifrån analysen 
framkom det ändå att vissa av de definierande egenskaperna var förutsättningar, vilket 
presenteras trots att det strider mot modellen. 
  
Nyckelord: Motivation, drivkraft, begreppsanalys, Walker och Avant, fysisk aktivitet. 
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INLEDNING 

Begreppet motivation förekommer i många olika sammanhang men begreppets 
betydelse och innebörd beskrivs sällan. Distriktssköterskan kommer i sitt arbete i 
kontakt med patienter som behöver motiveras av olika anledningar. Distriktssköterskan 
bör bland annat stödja patienters motivation till en ökad fysisk aktivitet. För att på bästa 
sätt kunna hjälpa människor utifrån deras olika behov är det angeläget att fördjupa sig i 
begreppet motivation för att få en bredare bild av dess innebörd, funktion och karaktär. 
Resultatet i detta arbete avser att beskriva och belysa begreppet motivation utifrån ett 
generellt perspektiv och ett specifikt kontext, patienters motivation i samband med 
fysisk aktivitet. 
 

BAKGRUND 

Fysisk aktivitet är betydelsefullt både för att bevara och öka folkhälsan i samhället. 
Distriktssköterskan har en viktig hälsobefrämjande uppgift i att uppmuntra och motivera 
patienter till en ökad fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet på recept och Motiverande samtal 
är metoder som kan användas för att stötta och underlätta till en förändring. 
 

Fysisk aktivitet och motivation 

En stillasittande livsstil utgör idag ett mycket stort folkhälsoproblem, det är 
därför viktigt att utveckla metoder för att främja fysisk aktivitet. Huvudmålet med 
folkhälsoarbete är att skapa god hälsa på lika villkor. Ett av folkhälsomålen är att främja 
fysisk aktivitet. Vid fysisk aktivitet minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 
2-diabetes, cancer, sjukdomar i rörelseorganen samt psykisk ohälsa. 
Rekommendationerna är att vara fysiskt aktiv minst 30 minuter om dagen (Statens 
folkhälsoinstitut, 2008). Fetma ökar både i Sverige och internationellt. En förändring av 
folks livsstilsvanor har tidigare försökt behandlats som akuta sjukdomar, snabbt och 
effektivt. Problemet är att majoriteten inte är redo för en snabb förändring. En 
beteendeförändring måste ses som en process, en rörelse från ett problembeteende till 
ett mer hälsosamt liv (Faskunger, 2002).  

Motivation är en förutsättning för en beteendeförändring och för att öka sin 
vardagsmotion enligt Faskunger och Hemmingsson (2005). Motivation anses vara både 
en drivkraft och katalysator till att påbörja och bibehålla en livsstilsförändring. Den 
starkaste motivationen kommer av en sann inre vilja till att uppnå vissa livsmål. En 
central fråga vid en beteendeförändring är, om det är värt det. Vilka fördelar respektive 
nackdelar för en livsstilförändring med sig. Tänkbara motiv till fysisk aktivitet kan vara 
att det ger en ökad livskvalitet genom att det ger avslappning, vitalitet och egen tid. 
Motiv för hälsa och kondition kan vara en hälsosam ålderdom, stärkt hjärta, styrka och 
bättre form. Andra motiv kan vara att vidga sitt kontaktnät genom gruppaktiviteter och 
testa gränser mm. För att göra en livsstilsförändring är vissa strategier till nytta, som att 
ha insikt om de goda konsekvenserna av fysisk aktivitet och om hälsoriskerna med ett 
stillsittande liv. Insikt kan sedan kopplas till känsloupplevelsen, känslan av hälsa i 
relation till sjukdom. Därefter bör en personlig omvärdering göras, hur lever personen 
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idag och hur kommer framtiden att bli utifrån graden av fysisk aktivitet?  Faskunger och 
Hemmingsson (2005) menar att en beteendeförändring mot en ny livsstil kräver flera 
komponenter för att bli framgångsrik. De anser att kunskap, insikt och strategier är av 
stor betydelse då motivationen ibland kan växla i relation till situation och 
omständigheter (Faskunger & Hemmingsson, 2005).  

 

Vårdvetenskapligt perspektiv  

Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv består människan av kropp, själ, psyke och 
ande. Grundidén för vården är att stötta till eller upprätthålla god hälsa. Dess 
grundmotiv är kärlek till sin medmänniska och att vilja en annan människa väl. Utifrån 
ett livsvärldsperspektiv ses människan utifrån sin vardagsvärld och den dagliga 
tillvaron, livsvärlden beskrivs som den ”levda” världen med dess erfarenheter och 
upplevelser. Att betrakta människan utifrån detta perspektiv innebär att se människan 
som en unik varelse. Det krävs både öppenhet och följsamhet i att möta den unika 
människan utifrån detta perspektiv. Patientens verklighet skall bemötas på ett 
oreflekterat sätt, att patientens vardag och liv är helt naturligt (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

Distriktssköterskans hälsobefrämjande arbete 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för distriktssköterskor uttrycks de 
arbetsuppgifter och kunskaper som distriktssköterskan förväntas ha och kunna utföra. 
Kunskapen skall omfatta människans alla utvecklingsstadier, från nyfödd till gammal 
och skall även innefatta förebyggande arbete och folkhälsoarbete. Detta innebär att 
kunna medverka och utföra undersökningar, vårda och behandla, ge information och 
undervisning. Det innebär även att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och att 
medverka vid stora olyckor, katastrofer och krig. I sitt arbete skall distriktssköterskan ha 
förmåga att ta initiativ och vidta åtgärder som främjar den fysiska, psykiska och sociala 
hälsan. Det betyder även att arbeta förebyggande så att hälsoproblem inte uppkommer 
på sikt (Socialstyrelsen, 2008). 
 
En för stillasittande livsstil är idag ett mycket stort folkhälsoproblem. Hälso- och 
sjukvården har en viktig roll i att främja den fysiska aktiviteten (Folkhälsoinstitutet, 
2008). De studier som har gjorts visar på att fysisk aktivitet på recept, FaR leder till en 
ökad fysisk aktivitet och förbättrad hälsa (Regeringskansliet, 2008). Enligt en 
regeringsproposition från 2007 ska Statens folkhälsoinstitut tillsammans med 
livsmedelsverket genomföra och utvärdera insatser för goda matvanor och ökad fysisk 
aktivitet med fokus på överviktsproblematik. FaR är en av de pågående insatserna och 
är en arbetsmetod som används av den svenska hälso- och sjukvården. Denna 
arbetsmetod innebär även en samverkan mellan sjukvården och idrotts- och 
friluftsliv samt privata aktörer för att främja fysisk aktivitet (Folkhälsoinstitutet, 2008). I 
samband med förskrivning av FaR talas det ibland samtidigt om FYSS vilket är en 
manual och ett hjälpmedel vid FaR-förskrivning. Den består av en sammanfattning av 
dagens kunskapsläge om och hur man kan förebygga och behandla olika 
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sjukdomstillstånd med fysisk aktivitet. För att göra en livsstilsförändring krävs det en 
hel del av individen och det fordras mer än ett recept på fysisk aktivitet för att lyckas. 
Vid en beteendeförändring som vid exempelvis nya motionsvanor krävs det att 
patienten själv är deltagande i processen. En metod för att öka chanserna till en 
förändrad livsstil är ”motiverande samtal” (Folkhälsoinstitutet, 2008).  
Motiverande samtal används ofta för att stärka motivationen till en beteendeförändring. 
För att motivera till fysisk aktivitet ska samtalet ledas in på hälsoeffekter kring ett 
regelbundet fysiskt aktivt liv (Faskunger, 2002). Motiverande samtal är en metod som 
utvecklades på 1980-talet och har sitt ursprung i kognitiv beteendevetenskap. 
Motiverande samtal används ofta förebyggande vid livsstilsfrågor inom hälso- och 
sjukvård. De motiverande samtalens huvudsakliga mål är att hjälpa människor till 
förändring. De utgår från personens egen inneboende kraft och innefattar både 
förhållningssätt och strategier till förändring. I det motiverande samtalet är det viktigt 
att möta personen där han är (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

Motiverande samtal utvecklades för att hjälpa människor som inte har tillräcklig 
motivation att genomföra en livsstilförändring. Även om en person vill, kan, har 
anledning till eller behöver en förändring är inte detsamma som att de förändrar sitt 
beteende. Forskning visar att motiverande samtal är speciellt användbara för patienter 
som är dåligt motiverade och känner motstånd. Motiverande samtal möter dessa 
patienter där de är och bjuder in dem till betraktande, förberedelse och handling. 
Motiverande samtal innefattar två delar. Den första delen syftar till att öka motivationen 
för förändringen och den andra delen syftar till att stärka engagemanget (Hettema, 
Steele & Miller, 2005). 
En metod som används vid motiverande samtal är TTM (transthoretical model). Denna 
modell avser att genom en serie av steg införa ett nytt beteende för personen. Modellen 
fokuserar på att beteendeförändring är en dynamisk process. Modellen utgår från två 
olika processer, en kognitiv process och en beteendeprocess. I den kognitiva processen 
är det viktigt att ta reda på hur personen ser på en beteendeförändring. Konsekvenserna 
av beteendeförändringen ska medvetandegöras. Känslorna kring det nya beteendet eller 
risker associerade med det gamla beteendet ska lyftas fram. Det är betydelsefullt att 
poängtera vikten av att vara en förebild att beteendet påverkar andra människor. Till sist 
i den kognitiva processen bör det uppmärksammas att det är viktigt att bryta negativa 
sociala vanor för att skapa nytt hälsobeteende. I beteendeprocessen används belöning 
som uppmuntran för att bevara en beteendeförändring. Det är angeläget att undvika eller 
lära sig hantera stimuli som främjar ett negativt beteende. Personen bör söka upp andra 
för socialt stöd till sitt nya beteende. Ersättningsalternativ för att skapa nytt fokus från 
ett problembeteende ingår i samtalet. Det sista steget i beteende processen är att göra en 
överkommelse till att förändra sitt beteende (Bock, Albrecht, Traficante, Clark, Pinto, 
Tilkemeier & Marcus, 1997). 
 
Teorier med motivation 
Teorier med motivation förklarar varför vi överhuvudtaget handlar och varför vi hellre 
gör vissa saker än andra. Teorierna hjälper oss att förstå det faktum att alla människor 
konsekvent strävar mot bestämda mål. Motivationskällan kan antingen förläggas inom 
personen eller organismen, som i instinkts- och drivkraftsteorier, eller i yttervärlden. I 
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det förra fallet uppfattas människan som styrd av mer eller mindre primitiva inre 
drivkrafter som startar och ger energi åt handlandet.  Motivation uppstår när behov 
måste tillfredsställas, som vid t.ex. hunger, smärtundvikande och sex. Andra 
grundläggande behov kan vara nyfikenhet, behov av makt eller självförverkligande 
(Nationalencyklopedin, 2008). 
 
Begreppet motivation har beskrivits utifrån olika vetenskapsperspektiv. För att skapa en 
bredare helhetsbild presenteras begreppet utifrån tre olika teorier. De beskrivna 
perspektiven är ett psykologiskt utvecklingsperspektiv, ett sociologiskt perspektiv och 
ett omvårdnadsperspektiv.  
 
Maslows behovsteori är en motivationsteori vilken beskriver människans behov från de 
mest basala till de högre behoven. Teorin beskriver fysiska, psykologiska och sociala 
behov, behoven är drivande och motiverar människor till behovstillfredsställelse. 
Maslows teori beskrivs utifrån ett patogent perspektiv, att människan drabbas av och 
kontinuerligt utsätts för olika riskfaktorer (Westlund & Sjöberg, 2005). Granbom (1998) 
beskriver Maslows behovstrappa. De mest grundläggande behoven är de fysiologiska 
behoven som exempelvis hunger, törst och sex. Därefter kommer behovet av trygghet, 
sedan kommer behovet att känna tillhörighet och kärlek. Därefter kommer behovet av 
uppskattning och slutligen behovet av självförverkligande (Granbom 1998). Maslow 
(1987) beskriver även behovstrappan som en teori om mänsklig motivation. 
Behovstrappan beskrivs utifrån att människan har behov som behöver tillfredställas. När 
ett behov är tillfredställt uppkommer ett nytt som behöver tillfredställas och så fortsätter 
det, från grundläggande behov till högre behov. Maslow menar även att behov är 
individuella, detta ger undantag av den hierarkiska ordningen av behov och önskan om 
behovstillfredställelse. Som exempel anses behovet av kärlek vara mer grundläggande 
än självaktning men en del människor känner dock större behov av självaktning än 
kärlek (Maslow, 1987). 
 
Dorothea Orem har beskrivit en egenvårdsteori. Detta är en behovsteori och beskrivs 
utifrån människans allmänna behov som till exempel behov av luft, föda och vatten. 
Omvårdnad behövs när patientens inte själv har förmågan att klara sina allmänna behov, 
sin egenvård (Rooke, 1990). Omvårdnaden ska utformas så människan successivt blir 
oberoende av vårdsystemet och själv börjar klara av sin egenvård (Thorsén, 1997). 
Motivation är nödvändigt för att kunna tolka sina egenvårdsbehov samt att kunna 
planera, utöva och därmed bli självständig i sin egenvård (Hartweg, 1991; Kirkevold, 
1994; Selanders, Schmieding & Hartweg, 1995). Motivation behövs för att sätta upp 
mål med inriktning mot egenvård och kan leda till hälsa och välbefinnande (Hartweg, 
1991). 
 
Begreppet KASAM har formulerats av den medicinska sociologen Antonovsky, han har 
forskat på vad som är karaktäristiskt för människor som upplevt ett stort trauma och 
mått bra i efterförloppet. Det som kännetecknar dessa människor är att de upplever sin 
verklighet meningsfull, begriplig och hanterbar. Upplevelsen av meningsfullhet anses 
vara den viktigaste komponenten, en motiverande komponent. Engagemang och 
motivation ökar möjligheten att få förståelse och söka efter resurser om de inte finns i 
den uppenbara närheten. Utmärkande för denna komponent är förmåga eller tro på att 
kunna påverka och styra ett händelseförelopp. Även upplevelsen av att vissa områden i 
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livet känns viktiga och betydelsefulla skapar kraft. Meningsfullhet innebär i stor 
utsträckning att livet har ett känslomässigt innehåll. Människor med stark upplevelse av 
mening ser problem och motgång mer som utmaningar än ett hinder (Antonovsky, 
1987). Antonovsky utgår från ett salutogent perspektiv vilket fokuserar på faktorer som 
befrämjar hälsa. Utgångspunkten är att människan är utrustad med motståndskraft 
(Westlund & Sjöberg, 2005). Människor har olika starkt KASAM, vilket har betydelse 
för hur människan möter och hanterar svårigheter i livet (Hwang & Nilsson, 2007). 
 
De tre vetenskapsperspektiven beskriver begreppet motivation utifrån grundläggande 
basbehov till en existentiell nivå. Både Orems och Maslows teorier beskrivs utifrån ett 
patogent perspektiv, att människan drivs av ett behov som behöver tillfredställas. 
Antonovsky däremot utgår från ett salutogent perspektiv, han anser att människan har 
och drivs av inneboende resurser. Alla tre vetenskapsperspektiven beskriver vikten av 
motivation, beskrivningen förekommer på skilda sätt beroende av vetenskapsperspektiv 
såsom omvårdnad, psykologi och sociologi. En gemensam faktor är dock att motivation 
är viktigt för människan, motivation behövs på alla plan i människors liv. 
 

PROBLEMFORMULERING 

Motivation är ett begrepp som är aktuellt i samhället idag och är en viktig faktor för att 
förändra vanor i positiv riktning. Vad är motivation egentligen? Innebär motivation 
samma sak för alla människor? Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsa. Ett 
av folkhälsomålen från Statens folkhälsoinstitut är att öka graden av fysisk aktivitet. En 
låg motivation kan skapa ohälsa och dåliga vanor. Personer med stark motivation har 
större förmåga att skapa nya tankar, förutsättningar och mål för en positiv 
livsstilsförändring. Distriktssköterskan möter patienter med skilda hälsoproblem och 
olika grad av motivation. För att kunna möta patienters olika behov är det av vikt för 
distriktssköterskan att få kunskap och förståelse för vad motivation innebär och hur det 
kan uttryckas. Detta för att vi som distriktssköterskor skall kunna stötta människor till 
ökad fysisk aktivitet. Genom en begreppsanalys är målet att konkretisera och synliggöra 
motivationsbegreppets innebörd. Både utifrån ett generellt perspektiv och utifrån ett 
specifikt kontext, patienters motivation i samband med fysisk aktivitet.  
 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva och belysa begreppet motivation ur ett generellt perspektiv och i 
ett specifikt kontext, patienters motivation i samband med fysisk aktivitet. 
 

METOD 

Ansats 
Eriksson (1988) menar att vård är konst och vetande samt att vårdvetenskap innebär att 
skapa kunskap om vårdandet. Att skapa innebär i sin tur att söka kunskap och forska. 
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Eriksson menar vidare att varje vetenskap har specifika metoder för kunskapsökning 
(Eriksson, 1988). Begrepp har egenskaper och karaktärer som skiljer dem från andra 
begrepp. Syftet med en begreppsanalys är att undersöka begreppets uppbyggnad, 
betydelse och funktion. En begreppsanalys har gjorts i detta arbete för att beskriva 
begreppet motivation. Detta kan göras utifrån flera olika modeller. Analysen i detta 
arbete har gjorts utifrån en modell som beskrivs av Walker och Avant (2005). Denna 
modell har valts utifrån sin omvårdnadsinriktning och att det är en originalmodell. Vid 
sökning på Walker och Avant i Cinahl:s databas finns 96 artiklar presenterade som alla 
använt denna metod i en begreppsanalys.  
 

Analysmetod 
Analysmetoden som har använts är en begreppsanalys av Walker och Avant (2005). 
Walker och Avant´s analysmetod består av åtta steg. Tillvägagångssätt för 
begreppsanalysen är: 

1. Välj begrepp  
2. Välj och begränsa syfte och ändamål för analysen  
3. Identifiera områden där begreppet uttrycks och beskrivs 
4. Beskriv begreppets egenskaper  
5. Skapa modellfall 
6. Skapa gränsfall och motsattfall 
7. Beskriv förutsättningar och konsekvenser 
8. Beskrivs empiriska referenser.  

 

Val av begrepp  
Begreppet Motivation har valts att studera och analysera. Utifrån Walker och Avant 
begreppsanalys (2005) skall ett begrepp väljas med omsorg, antingen utifrån sitt arbete 
eller något annat som berör på ett speciellt sätt.  
 

Välj och begränsa syfte och ändamål för analysen 
Detta steg skall enligt Walker och Avant (2005) ge exakt kännedom om vad resultatet 
skall användas till. Det är väldigt viktigt att vara medveten om varför det är intressant 
att göra en begreppsanalys. Varför begreppet motivation har valts finns beskrivet i 
problemformuleringen. Syftet med analysen finns också tidigare beskrivet. 
 

Identifiera områden där begreppet uttrycks 

Datainsamling 
Enligt Walker och Avant (2005) skall så många områden som möjligt identifieras där 
begreppet återfinns och beskrivs. För att förstå begreppets verkliga karaktär bör inte 
endast medicinsk och vårdvetenskaplig litteratur användas. 
 
När områden identifierades för begreppet Motivation användes sökorden ”motiv” och 
”motivation” för den etymologiska och semantiska analysen. Ordböckerna som 
användes var många, detta för att skapa så stor bredd som möjligt av begreppen. De 
största bokförlagen som Svenska akademin, Norstedts, Bonniers och 
Nationalencyklopedin kändes självklara då dessa verkar vara de mest använda just nu. 
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Wikipedia användes också men med medvetenhet att den inte är vetenskaplig utan att 
vem som helst får skriva där. Denna var av vikt för att även se vad allmänheten lägger 
för betydelse i ordet, tio mindre kända ordböcker användes också för att skapa bredd i 
analysen, se bilaga 1. 
 
När kurslitteratur söktes användes sökorden ”motivera eller motivation?” under 
rubriken titlar ur Högskolan i Borås egna bibliotekskatalog. Sökningen gav 97 träffar. 
Nio böcker valdes utifrån vad som var relevant för ämnet. Efter att ha läst dessa var det 
fyra som var användbara till analysen. Dessa var facklitteratur inom ämnena psykologi 
och psykiatri, se bilaga 2. Sökning gjordes även på ”fysisk aktivitet” eller ”motion” och 
”motivation” under rubriken fritext ur bibliotekskatalogen. Sökningen gav 19 träffar. 
Fyra böcker valdes ut av dessa, en var dock inte tillgänglig. Två av de utvalda böckerna 
användes i resultatet, dessa var facklitteratur inom samhällsmedicin, den tredje valdes 
bort då den ej beskrev begreppet och därav saknade relevans. 
 
Vid sökning på Internet användes databasen Google. Sökordet ”motivation” gav över 72 
miljoner träffar! Då sökträffarna presenteras i den ordning som är av trolig relevans för 
sökningen lästes titlarna på de första 100 stycken länkarna. Cirka 30 av titlarna på 
länkarna lät relevanta för analysen vilket gjorde att länkningarna utnyttjades till aktuell 
sida. Fyra av internetlänkarna användes i analysen och de andra exkluderades då de ej 
beskrev begreppet. 
 
Artikelsökning har gjort i databaserna Cinahl, Medline och Psykinfo. Sökningen 
startades brett med motivation som enda sökord, vilket vid första sökningen gav 9156 
träffar. Fler sökord lades sedan till och antalet begränsades. För att inte gå miste om 
intilliggande ändelser efter avgränsning användes (*). Vid flera av sökningarna med 
olika sökord återfanns samma artiklar, även i de olika databaserna kunde samma artiklar 
återkomma. Detta gör att antalet artiklar som valdes ut vid artikelsökningen var 16 men 
då fyra av dessa återkom vid olika sökningar var det endast 12 artiklar som presenteras i 
resultatet, se bilaga 2 och 3. Utifrån den begränsade tiden för sökning och bearbetning 
av material för denna begreppsanalys användes endast fulltextsartiklar eller de som hade 
länkar till fulltext. Vissa artiklar som kunde ha haft relevans valdes bort då de inte fanns 
i fulltext. Vissa andra artiklar har valts bort då de kunde sakna viktig fakta såsom syfte 
eller metod. Begrepp som empowerment och transitions användes också som sökord 
tillsammans med motivation för att få bredden av motivation ur ett generellt perspektiv 
och har samtidigt  betydelse för omvårdnad. 
 
Inklusionskriterierna för materialet som använts var att de skulle innehålla definition av 
begreppet motivation eller annan relevant fakta kring begreppet. Begreppet söktes 
utifrån ett generellt perspektiv och utifrån patienter i samband med fysisk aktivitet. 
Ingen sjukdomsgrupp valdes bort, alla patientgrupper var av intresse.  

 
Dataanalys 
Datamaterialet som har används är ordböcker, kurslitteratur från högskolan i Borås 
bibliotek, Internet, en icke vetenskaplig tidsskrift samt vetenskapliga artiklar inom vård, 
medicin och psykologi. Tolv stycken artiklar har granskats, dess innehåll beskriver 
motivation ur ett generellt perspektiv och vissa ur ett patientperspektiv med inriktning 
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mot fysisk aktivitet. I det generella perspektivet finns motivation kopplat till fysisk 
aktivitet, men studieobjekten är inte patienter. I det generella perspektivet finns även 
motivation och patienter, men är inte kopplat till fysisk aktivitet i dessa artiklar, se 
bilaga 3. Det specifika kontextet av begreppet motivation har endast återfunnits i de 
vetenskapliga artiklarna, där framkommer det att begreppet endast uttrycks utifrån vad 
som är den drivande kraften. Det har använts 14 ordböcker och lexikon i analysen. De 
mest återkommande beskrivningarna, som upprepats flest gånger har beskrivits i 
ordböcker, lexikon och är utifrån ett generellt perspektiv. Begreppet motivation 
återfanns även i fem kursböcker vilka också medverkar till beskrivningen av begreppets 
egenskaper. Definitionen av begreppet återfanns endast utifrån ett generellt perspektiv i 
denna litteratur. 
 

Övriga metodsteg 
Vidare kommer varje enskilt steg av Walker och Avants begreppsanalys beskrivas i 
samband med att de presenteras i resultatet. Redan nu bör dock tilläggas att Walker och 
Avants begreppsanalys har frångåtts i steg sju. Enligt Walker och Avant så kan ej de 
beskrivande egenskaperna för begreppet vara de samma som förutsättningar och 
konsekvenser. Utifrån det analyserade materialet framkom två kategorier som beskriver 
begreppet motivation. Den ena kategorin är synonymer till begreppet, den andra 
beskriver mer vad som är motiverande faktorer. De motiverande faktorerna 
sammanfaller med vad som är förutsättningar och konsekvenser för motivation. Trots 
att resultatet av detta steg strider mot Walker och Avants begreppsanalys så har vi ändå 
valt att presentera det på detta sätt. 
 
 
 
RESULTAT  

Områden där begreppet uttrycks och beskrivs 
Utifrån Walker och Avant (2005) begreppsanalys har områden identifierats där 
begreppet motivation återfinns och beskrivs. För att förstå begreppets verkliga karaktär 
kan inte endast medicinsk och vårdvetenskaplig litteratur användas. När allmänna och 
vetenskapliga förklaringar har gjorts av begreppet måste det bestämmas huruvida 
fortsatt hänsyn skall tas till alla beskrivningar och vilka områden som är relevanta för 
den vetenskapliga analysen (Walker & Avant, 2005). 
 
Begreppet motivation används i många situationer och sammanhang i dagen samhälle. 
När sökning gjordes i sökmotorn Google på Internet gav ”motivation” över 72 miljoner 
träffar. I databasen Cinahl påträffades över 9000 artiklar där begreppet återfanns. Detta 
ger en bild av hur vanligt förkommande begreppet är. Begreppet återfinns inom alla 
områden, från de mest basala behov till existentiell nivå. Det förkommer inom såväl 
vardagssammanhang till avancerad forskning. 
 
Resultatet beskriver begreppet motivation, dess uttryck och förekomst utifrån både 
allmänna och vetenskapliga perspektiv. De källor som använts är ordböcker, 
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kurslitteratur, vetenskapliga artiklar, Internet och en icke vetenskaplig tidsskrift. Se 
bilaga 1 och 3.  
 

Begreppets egenskaper  
Enligt Walker och Avant (2005) är kärnan i analysmetoden att skildra, gruppera och 
beskriva de vanligast förekommande egenskaperna för begreppet. När områden där 
begreppet förekommer identifierats skall noteringar göras över karaktäristiska 
egenskaper. ”Denna lista kan liknas över differential diagnoser inom medicin.” Detta 
görs för att få fram andra ord som beskriver ett specifikt fenomen på ett annat sätt än de 
liknande eller närbesläktade orden. Begreppet är inte oförändligt. Det kan förändras allt 
efter som ny förståelse uppnåtts. När alla innebörder har framkommit finns det en stor 
mängd med möjliga förklaringar av begreppet. Det är nödvändigt att besluta om vilka 
förklaringar som är mest användbara för analysen (Walker & Avant, 2005). I resultatet 
presenteras därför endast de vanligaste egenskaperna för begreppet, övriga återfinns i 
bilaga 4. 
 

Motiv utifrån ett generellt perspektiv 
I början av litteratursökningen framkom det i ordböckerna att begreppet motivation 
ursprungligen kommer från motiv. Därför gjordes en analys av motiv för att förankra 
begreppet motivation historiskt och därmed också vidga områden där begreppet 
uttrycks. Motiv har endast analyserats utifrån ordböcker och kurslitteratur och inte 
utifrån artiklar.  
 
Begreppet motivation härstammar från motiv som är känt från 1600-talet. Ordet motiv 
kommer från medellatinets motivum som betyder bland annat handling som sätter i 
rörelse (Bergman, 2007). Nedan presenteras de vanligast förekommande egenskaper av 
motiv. 
 
 
Motiv utifrån ett generellt perspektiv 
 
 
Drivkraft/Drivfjäder x 11 Ref: Henriksson (1989), Nationalencyklopedin (2008),  

Norstedt ord för ord Svenska synonymer och uttryck 
(1992), Norsteds svenska ordbok (2004), Stora 
synonym ordboken (1996), Svenska Akademins 
ordbok (2008), Walter (2008), Svensk etymologisk 
ordbok (1980), Collinder (1979). 

 
______________________________________________________________________
Bevekelsegrund x 11   Ref: Bergman (2007), Henriksson (1989) Källquist (1980),  

Nationalencyklopedin (2008), Norsteds svenska   
ordbok (2004), Prismas främmande ord (1984), Stora 
synonym ordboken (1996), Svenska Akademins ordbok 
(2008), Svenska Akademins ordlista över svenska 
språket 1989), Walter (2008) ), Collinder (1979). 
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_______________________________________________________________________ 
Skäl x 9   Ref: Stora synonym ordboken (1996), Svenska Akademins 

ordbok (2008), Svenska ord (2005), Walter (2008), 
Nationalencyklopedin (2008), Källquvist (1980), 
Norstedt ord för ord Svenska synonymer och uttryck  
(1992), Prismas främmande ord (1984), Collinder 
(1979).     

_______________________________________________________________________ 
Anledning x 7   Ref: Prismas främmande ord (1984), Stora synonym    

ordboken (1996), Svenska Akademins ordbok (2008), 
Svenska ord (2005), Faskunger & Hemmingsson 
(2005), Walter (2008), Collinder (1979). 

_______________________________________________________________________ 
Orsak x 5     Ref: Norstedt ord för ord Svenska synonymer och uttryck  

(1992), Norsteds svenska ordbok (2004), Stora synonym 
ordboken (1996), Walter (2008). 

______________________________________________________________________                              
Rörelse x 4    Ref: Bergman (2007), Nationalencyklopedin (2008),  
      Henriksson (1989), Svensk etymologisk ordbok    
      (1980). 
 
 
Det framkom 31 olika beskrivningar av motiv i den analyserade litteraturen. Dessa 
återkom i olika utsträckning. Orden som beskrev motiv var allt ifrån drivkraft/drivfjäder 
till eggelse och hunger. Drivkraft/drivfjäder beskriver begreppet, att det är en drivkraft 
men även vad som kan vara en drivkraft, exempelvis eggelse och hunger har 
framkommit i beskrivningen av motiv. Begreppen ovan är de som är mest 
karaktäristiska, då de förekommit flest gånger. 
 
Motiv betyder drivkraft till att handla på ett visst sätt (Nationalencyklopedin 2008). 
Motiv är en anledning till att handla på ett visst sätt. Motiv är ett viktigt led för 
motivationen. Enligt forskning visar det sig att motiven ändrar karaktär med tiden. 
Motivet/anledning kan först vara att röra på sig. När det har blivit en vana kan 
motivet/anledningen istället bli att känna välbefinnandet efter en fysisk ansträngning. 
Det är upplevelsefaktorerna som upprätthåller fysisk aktivitet på sikt (Faskunger & 
Hemmingsson, 2005). Motiv ingår i ordet lokomotiv, där motiv betyder rörelse från 
stället (Henriksson 1989). Svenska Akademins ordbok (2008) beskriver bevekelsegrund 
som skälet till något eller något som stödjer ett skäl. Bevekelsegrund kan även beskrivas 
som ett motiv som motiverar till en handling. Enligt Nationalencyklopedin (2008) 
innebär motiv bland annat skäl till att handla på ett visst sätt.  Norstedts svenska ordbok 
(2004) beskriver ordet motiv med tre synonymer, däribland återfinns ordet orsak. 
 

Motivation utifrån ett generellt perspektiv 

Begreppet motivation har sökts i litteraturen utifrån ett generellt perspektiv. Nedan 
presenteras de vanligast förekommande egenskaperna för motivation. Enligt Bergman 
(2007) är begreppet motivation känt sedan 1800-talet. 
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Motivation utifrån ett generellt perspektiv 
 
Drivkraft/drivfjäder x 13   Ref: Bergman (2007), Norstedt ord för ord Svenska 

   synonymer och uttryck  (1992), Stora synonym       
   ordboken (1996), Svenska ord (2005), Walter (2008),   
   Wikipedia (2008), Madsen (1970), Faskunger &       
   Hemmingsson (2005), Granbom (1998), PS, Personlig  
   utveckling och psykologi (2008), Pompe (2008),      

                                                  Collinder (1979). 
 
______________________________________________________________________ 
Vilje-akt/riktning/drift x 7  Ref: Norstedt ord för ord Svenska synonymer och uttryck   
          (1992), Prismas främmande ord (1984), Stora synonym  
          ordboken (1996), Svenska Akademins ordbok (2008),     
          Walter (2008). Collinder (1979).  
______________________________________________________________________ 
Bevekelsegrund x 4  Ref: Norstedt ord för ord Svenska synonymer och uttryck   
          (1992), Stora synonym ordboken (1996), Svenska  
          Akademins ordbok  (2008), Collinder (1979). 
 

 
Det framkom 66 olika egenskaper för begreppet motivation i ett generellt perspektiv. De 
fyra ovan beskriva är de som visade sig vara vanligast förekommande, övriga 
presenteras i bilaga 4. Motivation som begrepp beskriver att och vad det är som 
motiverar.  
 
Drivkraften bakom motivation är att ha något att sträva mot och det behöver alla ha. 
Målsättning och motivation är därför ofta sammankopplade. Om en person inte vet vad 
den vill uppnå är det troligt att personen inte kommer uppnå någonting alls då denne 
inte kommer att vara beredd på att kämpa. Att misslyckas mår ingen bra av och utan 
mål vet man inte heller när man lyckats. Motivation är fysiologisk, en kemisk process 
från kroppens belöningssystem. När det verkar som om aktiviteten ger något ökar 
motivationen. I grunden handlar det om viljan till en förändring eller förbättring. Det 
finns en inre och yttre motivation. Den inre motivationen är oftast starkast, den kommer 
från den egna viljan att uppnå någonting. Den yttre motivationen skapas av utomstående 
faktorer, till exempel av ökad social status vid befordran. För att öka motivationen kan 
olika motivationsmetoder användas, såsom belöning/bestraffning eller lyfta fram 
motiven till skälet av handlingen. Det går indirekt att påverka motivationen genom att 
ändra arbetsmiljö med mera. Målsättningar som motivationskälla kan alltså öka 
motivationen. Att ha kunskap kan också fungera motivationshöjande, allt eftersom 
förståelsen ökar blir det roligare att fortsätta lära sig mer (Pompe, 2008). Svenska 
Akademins ordbok (2008) beskriver viljeakt med att viljelivet bestäms utifrån motiv och 
bevekelsegrund, vilket i sin tur utgör motivationen. 
 
Motivation som begrepp och fenomen har beskrivits av flera författare. Wagner (2003) 
menar att motivation styr människans beteende, motivation stimulerar ett visst beteende 
och leder mot ett mål. Motivation kommer av drifter som uppstått utifrån ett behov, 
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vilket i sin tur leder till ett visst beteende för att skapa behovstillfredsställelse. Olika 
människor drivs av olika motiv, författaren illustrerar skillnaden genom ett exempel där 
en person drivs att bygga upp ett affärsimperium medan en annan väljer att skapa vackra 
konstverk. Revstedt (2002) definierar motivation som en strävan hos människan att leva 
så meningsfullt och självförverkligande som möjligt. Denna strävan sammanfattas av 
människans innersta natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv. Granbom 
(1998) beskriver begreppet motivation och menar att det kommer från ordet motiv som 
är en sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, upprätthåller 
och riktar beteende. Mänsklig motivation är målrelaterad. Målet för handlingen 
bestämmer styrkan av motivation. Motivation måste komma från individen själv, den är 
beroende av vilja och med insikt om intressets betydelse. Intresse är den effektiva 
formen av motivation –en stark drivkraft. Motivation kan sägas beskriva en egen eller 
utifrån styrd påverkan av viljan, en igångsättare till att utföra en handling som man kan 
tror kan tillgodose behoven och förverkliga motiven.  
 
Enligt resultatet av begreppsanalysen i ett generellt perspektiv är intresse, lust och social 
tillhörighet de vanligaste motiverande faktorerna, se bilaga 4. Dessa beskrivs i 
litteraturen på följande sätt. Granbom (1998) menar att intresse är den mest effektiva 
drivkraften. Granbom refererar till Marton som anser att intresse har betydelse för den 
inre motivationen och att det ge en djupare kunskap och förståelse. Granbom refererar 
även till Cofer, Imsen och Maslow som menar att det finns många faktorer som 
påverkar människans motivation såsom instinkter, drifter, behov, motiv, incitament, 
känsla av trygghet, glädje, vilja och självförverkligande. Då ett beteende ska ändras 
måste människan ha förståelse och vilja till att utföra förändringen (Granbom, 1998). 
Enligt Maslow (1987) är lust, glädje och intresse drivkrafter som för människan mot ett 
bestämt mål. Enligt Källquist (1980) skapar ett lustbetonat motiv motivation. Social 
tillhörighet, människors behov av en social samhörighet med andra människor är en 
återkommande drivkraft, både utifrån ett generellt perspektiv och utifrån ett 
patientperspektiv. Utifrån ett generellt perspektiv beskrivs det utifrån socialt 
igenkännande, att vara en del i en grupp (Kilpatrick, Hebert & Bartholomew, 2005).  
 

Jämförelse mellan motiv och motivation 
Avsikten med att presentera hur litteraturen beskriver motiv var främst att skapa en bild 
av motivationens ursprung. Att ge en bredare och djupare förståelse för vad som ligger 
till grund för begreppet motivation. Drivkraft/drivfjäder och bevekelsegrund är 
återkommande beskrivningar av både begreppet motiv och motivation. Vilje-
akt/riktning/drift återfinns som en karaktäristik beskrivning för motivation, men inte för 
motiv. Vilja kan ses som en positiv kraft, ett aktivt val till en förändring. 

 

Motivation i ett specifikt kontext 
I de analyserade artiklarna uttrycktes motivation på varierande sätt och i olika stor 
utsträckning. Nedan presenteras patienters motivation i samband med fysisk aktivitet. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Motivation för patienter i samband med fysisk aktivitet 
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En tro på de positiva             Ref: Forkan, Pumper, Smyth, Wirkkala, 
hälsokonsekvenserna x 12                               Ciol & Shumway-Cook (2006), Wahman,  

Biguet & Levi (2006) Goodman & Ballou 
(2004), Kelly, Zyzanski & Alemagno 
(1991). 

______________________________________________________________________ 
Skapa självkontroll/självförtroende x 6  Ref: Kelly, Zyzanski & Alemagno (1991),  
         Forkan, Pumper, Smyth, Wirkkala, Ciol & 

Shumway-Cook (2006), Wahman, Biguet,      
& Levi (2006). 

 
Social kontakt x 4    Ref: Forkan, Pumper, Smyth, Wirkkala, Ciol & 

        Shumway-Cook (2006), Wahman, 
        Biguet & Levi(2006). 

______________________________________________________________________ 
 
En tro på de positiva på de hälsokonsekvenserna. Flera olika hälsoaspekter 
presenterades i samma artikel när det gäller motivation vid fysisk aktivitet: 
Förväntningar på en bättre hälsa, förbättrat välbefinnande vid fysisk aktivitet, träna är 
bra för hjärtat, träna förbättrar minnet samt träna förbättrar själen. En tro på de positiva 
konsekvenserna av träningen var den största motivationen till att bli fysiskt aktiv 
(Forkan, Pumper, Smyth, Wirkkala, Ciol & Shumway-Cook, 2006). 
Självkontroll/självförtroende (self-efficacy) för fysisk aktivitet är att en person tror på 
sin egen förmåga att kunna utföra specifika fysiska aktiviteter under specifika 
förhållanden. En person kan ha olika hög självkontroll/självförtroende beroende på 
vilken situation denne befinner sig i. Motivation för en aktivitet kan skilja sig hos en 
person, personen kan vara olika motiverad  till att cykla i fint väder gentemot att cykla i 
regn till exempel (Faskunger, 2002). Social kontakt, från ett patientperspektiv beskrivs 
behovet av social kontakt utifrån behovet av att ha någon att tala med, att bryta isolering 
(Gysels, Shipman & Higginson, 2008). 
 
Vid litteratursökning i det specifika kontext framkom det inte några ytterligare 
beskrivningar av begreppet som sådant, utan istället dess drivkrafter. I det specifika 
kontextet framkom det 20 olika beskrivningar av vad som motiverar patienter. Det 
framkom vid litteraturgenomgången att de motiverande faktorerna är individuella och 
därmed varierande. Under analysen i den generella och specifika kontextet framkom två 
kategorier av egenskaper för begreppet motivation. Dels beskrivs motivation med vad 
motivation är och dessutom beskrivs begreppet utifrån vad som är motiverande.  
 
   

Ett modellfall  
Enligt Walker och Avant (2005) avser ett modellfallet att skapa en klarare bild av ett 
begrepp. Egenskaper som karaktäriserar begreppet motivation beskrivs därför i en 
situation med en patient. 
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Tommy 50 år gammal drabbas av nedsatt ork och söker läkare, efter utredning visar det 
sig att han fått klaffläckage och är i behov av en ny hjärtklaff. Tommy är rökare, 
överviktig, ej fysiskt aktiv och lever allmänt ohälsosamt. Han lever ett stressat liv som 
egenföretagare. Tommy inser snart att han är sjuk och behöver byta livsstil för att skapa 
bättre förutsättningar för sin hälsa. Han känner sig mycket motiverad. Han har en stark 
vilja och stor envishet. Hans drivkrafter är bland annat barnen och att han har mycket att 
leva för. Tommys vänner och familj uttrycker oro över hans stressade arbetssituation 
och hans hjärtproblem. Hans primära mål är att förbättra sin hälsa inför den väntande 
operationen och sedan behålla förbättrad livsstil på lång sikt. Då han alltid jobbat 
mycket vid sin dator skapar han ett dataprogram för självkontroll för att få översikt över 
sin hälsa, livsstilsförändringar som motion och kostvanor. Han uttrycker stor nyfikenhet 
inför att lära sig nytt och ser det som en utmaning att förändra sitt liv. Hans förändrade 
livsstil ger snart resultat, han känner sig piggare och upplever därmed glädje och 
välbefinnande över sina framsteg. Som en positiv konsekvens förlorar han även en del 
av sin övervikt vilket gör att hans fysiska utseende förbättras och han känner sig yngre. 
 
Kommentar: I ovanstående fall beskrivs motivation och dess karaktäristiska egenskaper. 
Dessa drivkrafter är vilja, andras beroende av dig, förväntningar från familj, mål, 
självkontroll, nyfikenhet, utmaning, glädje, välbefinnande och förbättra det fysiska 
utseendet. Dessa motiverande faktorer har förekommit upprepat i den analyserade 
litteraturen och driver människor mot ett positivt mål. 
 
 

Ett gränsfall och ett motsatt fall 
Enligt Walker & Avant (2005) skall gränsfallet beskriva begreppets karaktäristika. 
Genom att åter beskriva ett patientfall tydliggörs vad som motiverar patienten, men 
även faktorer som skiljer sig från motivation. Det motsatta fallet beskriver ett fall där 
motivation saknas. 
 

Gränsfall 
Tommy 50 år gammal drabbas av nedsatt ork och söker läkare, efter utredning visar det 
sig att han fått klaffläckage och är i behov av en ny hjärtklaff. Tommy är rökare, 
överviktig, ej fysiskt aktiv och lever allmänt ohälsosamt. Har ett stressat liv som 
egenföretagare. 
 
Tommy blir rädd när han får besked om att hans hjärtklaff är i sådant dåligt skick att 
den behöver bytas ut. Han känner skuld över att han inte skött om sin kropp bättre än 
vad han gjort. Han uppskattar njutning och den livsstil han har passar honom bra tycker 
han. För att ändra livsstil skulle han behöva ge upp mycket av livets goda. Tommy har 
varierande drivkraft och vilja. Tommy vet hur han borde leva, men är inte motiverad 
nog att göra livsstilsförändringar fullt ut. Han har förväntningar från familj och vänner, 
men känner även att barnen börjar bli stora. Han har ett rikt socialt liv, men människor 
är inte beroende av honom längre, inte på samma sätt som förr. Njutning är för honom 
ett mål i sig, har lite dålig självkontroll uppskattar att ta ett gott glas vin till maten flera 
gånger i veckan. Han uppskattar även efterrätter och smågodis i stor utsträckning och 
försöker kompensera det med fysisk aktivitet. Han känner glädje och utmaning vid till 
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exempel tennisspel och golf med sina vänner, men det blir inte så ofta som det borde. 
Upplever välbefinnande vid promenader med familjen, när de kommer ut vid vackert 
väder. Är nöjd med sin kropp, han har ju faktiskt passerat 50-strecket. 
 
Kommentar: Tommy är inte tillräckligt motiverad för att göra radikala 
livsstilsförändringar. Förväntningar från andra människor är av betydelse, men livets 
goda är svårt att släppa. Tommys motiverande faktorer är av växlande styrka. De 
belysta drivkrafterna är åter; vilja, andras beroende av dig, förväntningar från familj, 
mål, självkontroll, nyfikenhet, utmaning, glädje, välbefinnande och förbättra det fysiska 
utseendet. 
 

Motsatt fall 
Tommy 50 år gammal drabbas av nedsatt ork och söker läkare, efter utredning visar det 
sig att han fått klaffläckage och är i behov av en ny hjärtklaff. Tommy är rökare, 
överviktig, ej fysiskt aktiv och lever allmänt ohälsosamt. Har ett stressat liv som 
egenföretagare. 
 
I samband med besked om klaffproblem upplever Tommy allt större meningslöshet. 
Han har ingen drivkraft att förändra sin livsstil, det känns som om livet är slut. Tommy 
har ett sedan tidigare dåligt socialt kontaktnät, hans föräldrar är döda och han har ingen 
familj. Hans företag går dåligt och han har få intressen i sitt privatliv. Han tillbringar 
den största delen av sin tid hemma framför datorn och tv:n. Hans kost består mest av 
halvfabrikat och hämtmat vilket har ett högre energiinnehåll än nödvändigt. Han är 
sällan ute och har inget intresse av sitt yttre. 
 
Kommentar: Tommy upplever en livsstilförändring som meningslös, då han tappat tron 
på livet. Tommy saknar de karaktäristiska motiverande faktorerna som driver mot ett 
positivt mål. Han har brist på drivkraft och motivation, upplever uppgivenhet och 
meningslöshet. Saknar familj och har dåligt socialt nätverk. Han har brist på intresse 
och är ointresserad av sitt fysiska utseende.  
 
 

Förutsättningar och konsekvenser  
Walker och Avant (2005) menar att det krävs vissa förutsättningar för att ett begrepp 
skall kunna existera och att det får vissa konsekvenser när ett begrepp finns till. De 
menar att de definierade egenskaperna för begreppet varken kan vara förutsättningar 
eller konsekvenser. Förutsättningar måste framkomma innan begreppet presenterar sig 
och konsekvenser är en produkt av begreppet, vad begreppet åstadkommer. Det anses 
vara viktigt att identifiera förutsättningar och konsekvenser och att beskriva begreppet i 
sitt rätta sammanhang då detta tydliggör och förklarar begreppets egenskaper. 
 
Ytterligare en analys har gjorts av det bearbetade materialet. Analysen presenteras 
nedan utifrån ett generellt perspektiv och i ett specifikt kontext. Trots att Walker och 
Avant menar att de definierade egenskaperna inte får vara det samma som 
förutsättningar eller konsekvenser frångicks detta. Det framkom två olika kategorier av 
identifierade egenskaper för begreppet motivation, vissa egenskaper är synonymer och 
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andra är motiverande faktorer. Motivation beskrivs ofta med motiverande faktorer, 
dessa är i stor utsträckning också förutsättningar och konsekvenser.  
 
 
Förutsättningar för 
motivation i ett 
generellt perspektiv 

Förutsättningar för 
motivation i ett 
specifikt kontext. 
Patienter i samband 
fysisk aktivitet. 
 

       
Önskan om en 
förändring. 
 
Vilja. 
 
Lust. 
 
 
Intresse 
 
 
Icke tillfredställt 
behov. 
 
Beslutsamhet. 

 
Självkontroll. 
 
 
Social kontakt. 
 
Att ha ett mål. 
 
 
Övertygelse. 
 
 

 
En förutsättning för att begreppet motivation skall kunna existera är rörelse, en strävan 
framåt, emot något. Utifrån ett generellt perspektiv framkom det att en önskan om en 
förändring, vilja, lust, intresse, ett icke tillfredställt behov och beslutsamhet var de 
vanligaste förutsättningarna för att begreppet motivation skall kunna existera i 
verkligheten. De förutsättningar som framkom i det specifika kontextet var 
självkontroll, social kontakt, att ha ett mål och övertygelse. De specifika 
förutsättningarna kan anses mer utmärkande i sin karaktär. Självkontroll kan härledas 
till en önskan om självständighet då sjukdom kan skapa begränsning. En önskan om 
social kontakt kan komma utifrån ett ökat beroende av andra människor på grund av 
sjukdom. 
 
Konsekvenserna av motivation är en produkt efter någon form av rörelse, en utveckling. 
Förändring, måluppfyllelse, behovstillfredsställelse, glädje, självförverkligande och 
belöning är konsekvenser utifrån ett generellt perspektiv. Det är ett resultat av en positiv 
rörelse. Hälsa, välbefinnande, nå ett mål, förbättrat fysiskt utseende, energi och styrka 
samt minskad smärta är konsekvenser i det specifika kontextet. Dessa är konsekvenser 
av att patienter har en motivation, en strävan mot ökad sundhet och hälsa. 
 

Konsekvenser för 
motivation i ett 
generellt perspektiv

Konsekvenser för 
motivation i ett 
specifikt kontext.  
Patienter i 
samband med 
fysisk aktivitet 

 
Förändring. 
 
 
Måluppfyllelse 
 
Behovs-
tillfredställelse. 
 
Glädje. 
 
 
Självförverkligande
 
 
Belöning 

 
Hälsa. 
 
 
Välbefinnande. 
 
Nå ett mål  
 
 
Förbättrat fysiskt 
utseende. 
 
Energi och styrka 
 
 
Minskad smärta. 
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Empiriska referenser 
Att påvisa begreppet i den levda erfarenheten är det sista steget i begreppsanalysen. Om 
begreppets förekomst skall mätas eller beskrivas i det verkliga livet vilket 
tillvägagångssätt skulle då kunna användas? Empiriska referenser innebär att det 
beskrivna begreppet visar sig som fenomen och finns i den levda erfarenheten och 
presenterar sig där (Walker & Avant, 2005). För att tydliggöra hur motivation kan visa 
sig i den levda erfarenheten används fallbeskrivningen av Tommy igen. 
 
Våren börjar komma efter en kall och regning vinter. Tommy har börjat cykla till jobbet 
sedan ett par veckor tillbaka. Han har haft ett hälsosamtal med sin distriktssköterska, 
hon uppmuntrar honom till att försöka bli mer fysiskt aktiv, han har till och med fått ett 
recept på fysisk aktivitet i sin hand. Hans kondition börjar sakta bli bättre och han har 
förlorat ett par kg i vikt. Han ser de positiva konsekvenserna och hans självförtroende 
ökar då han gör bra val. Intresset och lusten ökar, han driver mot en positiv förändring. 
Han känner åter glädje, den ökade fysiska aktiviteten ger mer styrka i kroppen och 
energi åt själen. Han känner att han börjat göra något han tror på och upplever det 
sporrande. Han är på väg mot självförverkligande och upplever en stark känsla av lycka. 
Tommy har ett nytt samtal med sin distriktssköterska på vårdcentralen, de samtalar om 
hur det hade går med hans fysiska aktivitet. Distriktssköterskan ställer frågor; Har du 
börjat röra på dig i större utsträckning? Hur upplever du det? Har det gett resultat? 
Tommy berättar med förnöjsamhet i rösten att han börjat cykla till jobbet, han uttrycker 
glädje över att han har kommit igång att röra på sig, han uttrycker välbefinnande över de 
positiva konsekvenserna för både kropp och själ. Han berättar att konditionen har blivit 
bättre, han har gått ned i vikt, känner sig tillfreds och han känner en större glädje än 
tidigare. Han frågar slutligen om distriktssköterskan har någon erfarenhet av spinning, 
han undrar om hon tror att det skulle kunna passa honom. Han visar stort intresse för 
ytterligare ökad aktivitet. 
 
För att kunna mäta eller bestämma motivationens existens i verkligheten skulle 
intervjuer kunna göras. I samband med motiverande samtal skulle studier kunna göras 
då det förväntas att graden av motivation skall öka. Genom intervjuer med patienter före 
och efter motiverande samtal skulle kunna ge en bild av motivationen och dess rörelse. 
Utifrån uppsatsens analysresultat framkommer det på ett tydligt sätt att motivation är 
individuellt. Det får därför förmodas att mätning av en patients motivation skulle kunna 
ge en bild av den faktiska motivationen och dess rörelse hos den enskilde individen. 
 
Kilpatrick, Herbert och Bartholomew (2005) har gjort en studie och mätt skillnaden i 
motivation hos studenter. Syftet var att jämföra motivationen mellan sportaktivitet och 
träning. De gjorde en datainsamling genom en enkät. Mätningen gjordes genom att 
ställa frågor om, hur ofta, hur länge och med vilken intensitet och varaktighet 
studenterna var fysiskt aktiva. Vidare ställdes frågor om skälet till att studenterna var 
fysiskt aktiva, i denna andra del ställdes 52 frågor vilka kunde delas upp i 14 kategorier. 
Författarna ställer sig själva frågan om deras resultat är av generellt värde. De menar att 
det är svårt att göra generaliseringar utifrån att deras resultat bygger på svar från unga 
studenter från en och samma skola. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Beskrivningen av begreppet motivation resulterade i ett mångfasetterat svar. Begreppet 
beskrivs med synonymer men det beskrivs i en ännu större utsträckning med vad som är 
motiverande faktorer. Resultatet av analysen ger både svar och väcker frågor. Hur 
begreppet slutligen definieras beror på hur resultatet räknas och kategoriseras. Utifrån 
ordböcker kan begreppet definieras med synonymer, ett mindre antal ord ringar in 
begreppet. Utifrån vetenskapliga artiklar blir svaret inte det samma. Där presenteras 
istället ett stort antal karaktäristiska faktorer som beskriver vad som ger motivation. 
 
Walker och Avants (2005) begreppsanalys har använts som metod. Walker och Avant 
beskriver i en punkt av analysen att förutsättningar och konsekvenser för begreppets 
existens skall identifieras. Förutsättningar är de faktorer eller händelser som måste 
föregå begreppets existens. De menar att förutsättningarna inte kan vara de samma som 
de beskrivande egenskaperna för begreppet. Utifrån beskrivningen av begreppets 
egenskaper framkom två kategorier, en med synonymer och en med faktorer som 
motiverar människor. Dessa båda kategorier uttrycks som definitioner. I beskrivningen 
av förutsättningar och konsekvenser för begreppets existens presenteras resultatet på ett 
sätt som strider mot Walker och Avants tankar i metoden, de drivande faktorerna är till 
stor del förutsättningar för begreppets existens. Utifrån Walker och Avant blir den rätta 
definitionen av begreppet endast de synonyma orden till motivation. 
 
Inga artiklar har beställts, detta på grund av att tidsramen för uppsatsarbetet inte tillät 
det. Det är oklart hur mycket det påverkar resultatet. Då begreppet har en mångfald 
gällande beskrivande egenskaper är det inte omöjligt att resultatet kunde ha blivit ett 
annat med ett annat material, trovärdigheten kan därför diskuteras. En ökad trovärdighet 
och en tydligare bild hade förmodligen kunnat skapas genom ett större material. Det 
påverkar resultatet att inte kunna presentera vissa egenskaper, de har sorterats bort då de 
inte har förekommit i tillräckligt stor utsträckning, se bilaga 4. Det känns ibland som 
viktiga ord faller bort. Denna kritik återger även Paley (1996) nedan. Kritik kan också 
riktas till det sista steget i analysmetoden ”empiriska referenser”. Detta steg kändes 
delvis som en upprepning av modellfallet. I båda stegen av modellen ska det beskrivas 
hur motivation skulle kunna komma till uttryck. 
 
Paley (1996) bland många andra riktar kritik mot Walker och Avant analysmetod. Han 
anser att den är stel och har en statisk syn på världen. Till exempel riktar Paley kritik åt 
modellen då det analyserade begreppet ska beskrivas utifrån de egenskaperna som 
framkommit flest gånger. Han anser att de definierande egenskaperna är godtyckliga, 
dessutom är det endast de vanligast förekommande egenskaperna som ska beskriva 
begreppet. De egenskaper som används mindre ofta försvinner. Paley tycker dock inte 
att de egenskaperna är mindre viktiga än de som förekommer fler gånger. Vid 
definitionen av en fågel skulle en återkommande egenskap vara flyga. Men de fåglar 
som inte kan flyga som till exempel strutsen innefattas då inte i begreppet fågel enligt 
modellen.  
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Modellen är tydlig i sin struktur vilket gör den lätt att följa, även om modellen kan anses 
vara stel och statisk överväger fördelarna. Genom de olika stegen ges ökad förståelse 
och bredd av begreppets karaktäristiska egenskaper för att sedan ringa in essensen av 
begreppet.  

 

Resultatdiskussion 
Distriktssköterskan möter människor i alla skeenden i livet. Vissa människor hamnar 
ofrivilligt i någon form av livsstilsförändring medan andra är i behov av förändring på 
grund av sjukdom eller för att förebygga sjukdom. Oavsett vad orsaken är till en 
livsstilsförändring är motivation en viktig faktor för att komma vidare mot en bestående 
eller ökad hälsa och välbefinnande. Vad som är motiverande i människors liv är 
individuellt och utgår bland annat från personlighet, erfarenheter och livssituation. På 
samma sätt som människan är unik utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv bör 
utgångspunkten vara att motivation är individuell. Distriktssköterskan bör därför vara 
både vägledande för patienter med sin kunskap om hälsa, men även följsam utifrån 
patientens unika behov. 
 
Katie Eriksson (1988) refererar till Madsen vilken anser att begär och motiv är 
detsamma. Madsen menar vidare att motiv är centrala drivkrafter för människors 
beteende och att motiv skapar en dynamisk kraft. Eriksson anser att människans begär, 
behov och problem har betydelse för vårdandet och att begären ligger bakom 
människors behov. Begär efter liv och kärlek, att få bekräftelse, bli accepterad och 
betyda något för någon anser hon vara centralt. Eriksson beskriver Maslows behovsteori 
som den mest kända av behovsklassifikationerna, hon menar att behov är en objektiv 
sida av begären. Hon menar vidare att Maslow övergav den strikta behovstrappan 
senare i sin forskning. Han övergick då till att anse att människor kan få och önska 
behovstillfredsställelse på högre nivå, exempelvis självförverkligande, trots dåligt 
tillfredställda basbehov. Vidare menar Eriksson och Maslow att känslan av 
meningsfullhet är viktig för att vara lycklig vilket är den maximala upplevelsen och att 
meningsfullhet är en avgörande komponent för att uppnå en optimal hälsa.  

Utifrån de tre olika vetenskapsperspektiven framkommer det att motivation uppkommer 
i samband med att ett behov behöver tillfredställas, att människor har olika stark 
motivation och att människor behöver ha motivation i många situationer. Motivation är 
en viktig komponent för alla människor menar Maslow, Antonovsky och Orem bland 
flera andra. 

Resultatet visar tydligt på att begreppet motivation inte är något lättdefinierat begrepp. 
Det framkom 86 olika definitioner i det analyserade materialet. Motivation som begrepp 
är vanligt förekommande och är även ett komplext begrepp. Vad är motivation 
egentligen? Det finns inget entydigt svar på den frågan, det finns många olika 
definitioner och vad som motiverar är individuellt. Begreppet beskrivs med synonymer 
och med faktorer som ökar drivkraften.  
 
Vid begreppsanalys i ett specifikt kontext har artiklar granskats, där beskrivs motivation 
för patienter i samband med fysisk aktivitet. Där uttrycks oftast begreppet utifrån vad 
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som motiverar, den bakomliggande drivkraften. Hur kan då distriktssköterskor motivera 
till fysisk aktivitet? I analysen framkom det att självkontroll, social kontakt, att ha ett 
mål och övertygelse var viktiga komponenter för motivation i samband med fysisk 
aktivitet. Dessa komponenter framkom som definition av motivation i det specifika 
kontextet. De framkom även som förutsättningar för patienters motivation i samband 
med fysisk aktivitet. Det är därför viktigt att hjälpa patienterna att finna dessa faktorer 
hos sig själva. 
 
För att öka en persons motivation är motiverande samtal en bra metod. Det kan vara av 
nytta att ha kunskap om metodiken vid motiverande samtal då distriktsköterskan endast 
är ett redskap för patienten att finna sin egen inre drivkraft och motivation. Enligt 
Faskunger (2002) är det viktigt att komma ihåg att livsstilförändringar är en process, där 
tankar och livsstilsvanor sällan går att förändra på en gång. För att hitta drivkraften till 
en livsstilsförändring är det viktigt att ha ett tydligt mål. Motivation finns alltid, men i 
olika grad. När begär har blivit tillfredställda kommer det nya begär som ska 
tillfredställas. För att hålla motivationen på hög nivå är det därför viktigt att identifiera 
nya mål och önskningar (Granbom, 1998) 
 
När alla motiverande faktorer framkommit och räknas ihop i analysen så blir de fler än 
de synonyma beskrivningarna. Är de definitionen av begreppet? Är definitionen av 
motivation de synonymer förekommit som samma ord i störst utsträckning? Vad är 
motivation? Om frågan ställs till allmänheten utan att styra den så skulle svaret 
förmodligen sällan resultera i synonymer till begreppet, utan svaret skulle snarare bli 
vad det är som motiverar människor. Motivation beskrivs i litteraturen som en drivkraft, 
men även ibland med tillägget av att det är en positiv drivkraft. Vid artikelsökning har 
ingen ytterligare begreppsanalys i ämnet motivation påträffats. Vid en ny 
begreppsanalys av motivation skulle resultatet av synonymer till begreppet sannolikt bli 
ungefär det samma. Den bredare definitionen av motivationsbegreppet, den som istället 
beskriver vad som är motiverande skulle sannolikt bli annorlunda om ett annat kontext 
skulle valts. Vid en öppen fråga vad motivation är väcks inte sällan en positiv känsla 
vilket i sin tur lockar tanken till vad som driver framåt och ger positiv energi. 
 
 
SLUTSATSER 

Det har inte framkommit något entydigt resultat kring vad som är karaktäristiskt för 
motivation. Motivation är olika för olika människor. Vad som är motivation för just den 
människan beror framförallt på vilken situation denne befinner sig i. Den starkaste 
motivationen till fysisk aktivitet för patienter är hälsa, en patient önskar främst en 
positiv hälsokonsekvens. Vidare är självkontroll/självförtroende är viktiga faktorer för 
motivation i en strävan mot självförverkligande. Slutligen är det sociala behovet en 
betydande komponent, människans behov av samhörighet är viktig för de allra flesta 
människor. 
 
Som distriktssköterska är det viktigt att vara medveten om värdet av motivation i olika 
situationer. Olika människor drivs av olika motiv, distriktssköterskan har en central 
uppgift i att locka fram den unika motivationen hos varje enskild patient. 
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BILAGA 1 

Etymologisk och semantisk analys 
 
Författare/ Titel   Årtal Motiv Motivation 
Bergman, 2007. 
(etymologi) 

Motiv- Bevekelsegrund, ämne, 
grundidé begreppet har sitt 
ursprung från 1600-talet. Ordet 
motiv kommer ifrån medellatinets 
motivum som betyder handling 
som sätter i rörelse, drivande 
orsak, av motivus som innebär att 
sätta i rörelse och movere som 
betyder röra och rubba. 

Motivation- Begreppet är känt 
sedan 1800-talet och kommer från 
ordet motiv, motivation betyder 
lust, intresse och drivkrafter. 
 

Nationalencyklopedin, 2008. 
(etymologi) 

Motiv- Medeltidsbegrepp som 
ursprungligen kommer från 
latinets moti´vum, och moti´vus, 
som orsakar rörelse. 

Motivation- begreppet finns inte 
beskrivet. 
 

Svensk etymologisk ordbok, 1980. 
(etymologi) 

Motiv- Kommer från motif, 
motivum el motivus som orsakar 
rörelse, pådrivande. 

Motivation- begreppet finns inte 
beskrivet. 
 

Henriksson, 1989. 
(etymologi) 
 
 

Motiv- Ingår i lokomotiv vilket 
ger upphov till rörelse från stället, 
kommer ifrån latinets motivus 
vilket betyder rörlig, vilket i sin 
tur hör ihop med movere vilket 
betyder att sätta i rörelse. Motiv 
karaktäriserar teman vilket 
innebär drivkraft och 
bevekelsegrunder. 

Motivera- Beskrivs som ett 
sentida verb, vilket innebär att 
tillhandahålla motiv eller 
redogöra för sådana. 
 

Källquist, 1980. 
(semantiskt) 

Motiv- bevekelsegrund, skäl. 
 

Motivation- lustbetonat motiv för 
ett handlande. 

Nationalencyklopedin, 2008. 
(semantiskt) 

Motiv - Grundtanke, 
bevekelsegrund, drivkraft, skäl 
till att handla på ett visst sätt. 
 

Motivering- Inre behov som 
ligger bakom visst beteende. 
Psykologisk term som sätter i 
gång, upprätthåller och riktar 
beteende.  

Norstedts ord för ord Svenska 
synonymer och uttryck , 1992. 
(semantiskt) 

Motiv- drivfjäder, skäl, orsak, 
ändamål syfte, ledstjärna. 
 

Motivation- sammanfattning av 
motiv för en viljeakt, 
handlingsgrund, bevekelsegrund, 
drivkraft, viljeriktning.  
 

Nordstedts svenska ordbok, 2004. 
(semantiskt) 

Motiv- underliggande orsak, 
bevekelsegrund, drivfjäder. 

Motivation- Inre behov som 
ligger bakom beteende. 

Prismas främmande ord 25 000 
ord med förklaringar och 
härledningar, 1984. 
(semantiskt) 

Motiv- bevekelsegrund, skäl, 
anledning. 

Motivation- motiv som 
bestämmer en viljeakt, dvs någons 
sätt att handla. 

Stora synonym ordboken, 1996. 
(semantiskt) 

Motiv- Bevekelegrund, 
drivfjäder, drivkraft, skäl, 
anledning, orsak, determinant, 
mål, syfte, inspriration, 
incitament. 

Motivation- Drivfjäder, eggelse, 
drivkraft, anledning, 
bevekelsegrund, motivering, skäl, 
kraftkälla, inspiration, sporre, 
incitament, stimulans, pådrivande 
kraft, viljedrift, ambition.  

Svenska Akademins ordbok Motiv- Något som förmår någon Motivation- Viljeakt, viljelivet 



 

 

(2008) 
(semantiskt) 

till något, något som påfordrar, 
anses påfordra en viss handling, 
ett visst beteende: incitament, 
eggelse, sporre; skäl, anledning, 
syftemålet med en handling, ett 
beteende, om känsla, känsloläge, 
komplex av känslor och 
föreställningar förorsakande en 
handling, ett beteende, utlösande 
en viljeakt: bevekelsegrund, 
drivfjäder. 

bestäms av motiv, 
bevekelsegrunder och 
psykologiska faktorer.  
 

Svenska Akademins ordlista över 
svenska språket, 1989. 
(semantiskt) 

Motiv- Bevekelsegrund. Motivation- System av motiv för 
en handling, inre motivering. 

Svenska ord, 2005. 
(semantiskt) 

Motiv- skäl, anledning. Motivation- Drivkraft intresse.  

Walter, 2008. 
(semantiskt) 

Motiv- Bevekelsegrund, 
drivfjäder, drivkraft, skäl, 
anledning, orsak. 

Motivatio - Drivkraft, intresse, 
viljeinriktning, inspiration, lust 
sporre, morot, incitament.  

Madsen, 1970. 
(kurslitteratur) 

Motiv- beskrivning saknas. Motivation - Drivkraften bakom 
människors handlingar.  

Faskunger & Hemmingsson, 2005. 
(kurslitteratur) 

Motiv- de anledningar någon har 
till att ändra sitt beteende. 
 

Motivation är en drivkraft och en 
katalysator för att påbörja och 
bibehålla en förändring.   

Revstedt, 2002. 
(kurslitteratur) 

Motiv- beskrivning saknas. 
 

Motivation definieras som en 
strävan hos människan att leva så 
meningsfullt och 
självförverkligande som möjligt. 

Granbom, 1998. 
(kurslitteratur) 

Motiv- en sammanfattande 
psykologisk term för de processer 
som sätter i gång, upprätthåller 
och riktar beteende. 

Motivation - en stark drivkraft. 
Intresse är den effektiva formen 
av motivation. Mänsklig 
motivation är målrelaterad. 

PS Personlig utveckling och 
psykologi, 2008. 
(icke vetenskaplig tidskrift) 

Motiv- beskrivning saknas. 
 

Motivation- drivkraft. 
 

Intressant.se, 2008. 
(internet) 
 
 
 

Motiv- beskrivning saknas 
 

Motivation- påverkar beteendet. 
Den styr riktning och intensitet i 
människor strävan att uppnå 
något. Det finns inre och yttre 
motiverande faktorer. 

Susning.nu, 2008.  
(internet) 
 

Motiv- beskrivning saknas. 
 

Motivation- en positiv och 
energigivande kraft som ökar 
intensitet och kreativitet i 
människors handlingar. 

Wikipedia, 2008. 
(internet) 
 

Motiv- beskrivning saknas. Motivation – Drivkraft.  

Gullberg, 1977.  
(Översättning från svenska till 
engelska) 
 

Motiv –motive, reason, cause, 
inducement, incentive, 
prompting, argument, 
consideration, spur, antecedent, 
determinant. 

 

Norstedts stora Svensk-Engelska 
ordbok, 2000. 
(Översättning från svenska till 
engelska) 

Motiv – motive, incentive, reason 
 

Motivation - motivation 

Oreström, 2005. Motiv- motive Motivation- motivation, incentive 



 

 

(Översättning från svenska till 
engelska) 

  

Svensk-Engelskt lexikon Swedish-
English dictionary Lexin 
språklexikon för invandrare, 2004. 
(Översättning från svenska till 
engelska) 

Motiv- motive, reason 
 

Motivation- motivation 
 

Svensk Engelsk ordbok, 1968. 
(Översättning från svenska till 
engelska) 
 
 

Motiv- motive, incentive, cause 
 

Motivation- motivation 
 

 



 

 

BILAGA 2 

Artikelsökning 
 
Databas Sökord Antal träffar Antal lästa Analyserade 
Cinahl Motivation (all field). 9156 0 0 
Cinahl Motivation (abstract).  3597 0 0 
Cinahl Motivation (all field) and 

physical activity (all field).
415 0 0 

Cinahl Motivation (abstract) and 
physical activity (abstract).

144 0 0 

Cinahl Motivation (abstract) and 
physical activity (abstract) 
and patient (all field). 

30 6 2  

Cinahl Motivat* (abstract) and 
patient* (all field) and 
phys* active (all field) 
fulltext. 

25 9 3   

Cinahl Motivate* (abstract) and 
patient (all field) and 
exercise (all field) fulltext. 

49 12 3  

Cinahl Motivations (titel) and 
patients (abstract) fulltext. 

11 3 1  

Cinahl Motivation (title) and 
motivates (abstrakt) 
fulltext. 

4 1 1 

Cinahl Motivation (abstrakt) and 
motivations (abstrakt) and 
physical activity (all field) 
fulltext 

1 1 1 

Cinahl Motivation (abstrakt) and 
transition (abstrakt)  

10 2 1 

Cinahl  Motivat* (abstract) 
empowerment (abstract) 
fulltext. 

18 3 1 

Psykinfo Motivation (titel) and 
motivations (abstrakt) 
exercise (abstrakt).  

6 1 1 

Medline Motivation* (abstract) and 
phys* active* (abstrakt) 
and patient* (all field) 
fulltext. 

33 9 2 

 



 

 

 BILAGA 3 

Översikt av analyserade artiklar använda för definitionen av 
begreppet 
 Perspektiv Syfte Metod Definition av motivation
Författare: 
Buckworth, Regan, 
Schneider & 
Diclemente 
Titel: Decomposing 
intrinsic and extrinsic 
motivation for 
exercise: Application 
to stages of 
motivational readiness 
Tidskrift: Psychology 
of Sports and Exercise 
Årtal: 2007 

Student-
perspektiv  

Syftet är att i  
två studier mäta inre 
och yttre motivation 
för träning och vilken 
typ av motivation 
som är av betydelse 
för att komma igång 
med träning. 
 

Innehålls- 
Analys 
genom 
enkät. 

Glädje i att träna 
Känslan av att kunna något 
bra, tid och ansträngning. 
Att välja att vara fysiskt aktiv 
Tävling, social aktivitet.  
Utseende  
Belöning   
 

Författare: Cable, 
Meland, Söberg & 
Slagsvold 
Titel: Lessons from 
Oslo Study Diet and 
Anti-Smoking Trial: a 
qualitative study of 
long-term behavior 
change 
Tidskrift: Scand J 
Public Health 
Årtal: 1999 

Patient-
perspektiv 
 

Syftet är att 
identifiera faktorer 
som  
kan skapa bestående 
livsstils-förändringar 
hos personer med 
ökad risk för hjärt-
kärl sjukdom. 
 

Fenomeno-
logisk studie 
gnom 
gruppinter-
vju 

Symtom 
Rädsla 
Medvetenhet 
Deltagande, att vara speciell 
Mat (hälososam) från studien. 
 

Författare: Eurenius, 
Biguet, & Stenström  
Titel: 
Attitudes toward 
physical activity 
among people with 
rheumatoid arthritis 
Tidskrift: 
Physiotherapy Theory 
& Practice 
Årtal: 2003 

Patient- 
perspektiv 

Syftet var beskriva 
variationerna av 
attityder till fysisk 
aktivitet för en grupp 
med RA. 
 

Fenomen-
ologisk 
studie med 
fråge- 
formulär 

Motivation är något som driver 
relaterat till en persons behov. 
Motivation är förknippat med 
tillfredställelse 
 

Författare: Forkan, 
Pumper, Smyth, 
Wirkkala, Ciol & 
Shumway-Cook   
Titel: Exercise 
adherence following 
physical therapy 
intervention in older 
adults with impaired 
balance. 
Tidskrift: Physical 
Therapy 
Årtal 2006 
 

Patient- 
perspektiv 

Syfte är att studera 
deltagandet och 
faktorer som 
påverkar deltagandet 
av sjukgymnastik 
för äldre med 
balanssvårigheter 
med hjälp av ett 
beskrivit 
hemtränings-program 

Kvalitativ 
Intervju-
studie 

Träna är bra för hälsan. 
Föredrar att vara med 
schemalagda träningsprogram. 
Jag mår bättre om jag är aktiv. 
Träna ger mig energi. 
Träna ger mig en känsla av en 
bedrift. 
Träna förbättrar mitt minne.  
Träna är bra för mitt hjärta. 
Träna förbättrar min själ. 
Jag vill träna när jag vill. 
Jag vill träna med andra. 
Träna ger mig självkontroll. 



 

 

Författare: Goodman 
& Ballou. patients. 
Titel: Perceived 
barriers and motivators 
to exercise in 
hemodialysis 
Tidskrift: Nephrology 
nursing journal. 
Årtal: 2004 

Patient- 
perspektiv 

Syftet var beskriva 
variationerna av 
attityder till fysisk 
aktivitet för en grupp 
med RA. 
 

Kvalitativ 
innehålls-
analys 
genom 
fråge-
formulär 

Vilja att bli bättre 
Få mer energi och styrka 
 

Författare: Gysels, 
Shipman & Higginson  
Titel: I Will Do It If It 
Help Others” 
Motvations Among 
Patients Taking Part in 
Qualitative Studies in 
Palliative Care 
Tidskrift: Journal of 
Pain and Symptoms 
Management 
Årtal: 2008 

Patient- och 
vårdar-
perspektiv. 
 
 

Syftet för studien är 
att undersöka 
patienters och 
vårdares föreställning 
och förväntningar  
vid medverkan i 
forskning för palliativ 
vård. 
 

Fenomeno-
logisk  
Intervju-
studie 

Altruism, tacksamhet och 
intresse för vård 
Behovet av att ha någon att 
tala med. 
Behov av information och 
tillgänglighet till vården. 
 

Författare: Hansen, 
Olivarius, Siersma, 
Drivsholm & Andersen  
Titel: Individualised 
treatment goals in 
diabetes care 
Tidskrift: 
Scandinavian Journal 
Of Primary Health 
Care 
Årtal: 2004 

Patient- och 
vårdgivar- 
perspektiv 

Syftet var undersöka 
patienters 
individuella mål med 
behandlingen av sin 
diabetes. Syftet var 
också att se 
sambandet mellan de 
individuella målen 
och värdet av HbA1c, 
blodtryck och 
blodfetter. 

Kvalaitativ 
innehålls-
analys 
genom 
fråge-
formulär 

Motivation är förknippat med 
målsättning och är viktigt vid 
deltagandet av fysiska 
aktiviteter.  

Författare: Karlsson, 
Arman & Wikblad.  
Titel: Teenagers with 
type 1 diabetes - a 
phenomenological 
study of the transition 
towards autonomy in 
self-management. 
Tidskrift: International 
Journal of Nursing 
Studies 
Årtal: 2008 

Patient- 
perspektiv 
men ej  
emot fysisk 
aktivitet. 

Syftet var att belysa 
upplevda erfarenheter 
fokuserat på 
övergången att bli 
självständig vid att 
själva sin diabetes 
hos tonåringar med 
diabetes typ 1. 
 
 

Fenomen-
ologisk 
intervju-
studie. 

Motivation var relaterad till 
välbefinnande och möjligheten 
till att bli självständig. 
Motivation är ett omfattande 
term som initierar och bevarar 
beteende. 
 
 

Författare:  
Kelly, Zyzanski & 
Alemagno Titel: 
Prediction of 
motivation and 
behavior change 
following health 
promotion: Role of 
health beliefs, social 
support, and self-
efficacy 
Tidskrift: Social, 
science & medicine  
Årtal: 1991 

Patient- 
perspektiv 

Syftet var att finna 
riskbeteenden och 
fördelar med en 
beteendeförändring. 

Innehålls-
analys. 
genom 
enkät. 

Motivation beskrivs utifrån en 
önskan om hälsa och 
självkontroll. 



 

 

Författare: 
Kilpatrick  
Titel: College 
Students´ 
Motivation for Physical 
Activity: differenting 
men´s and women´s 
motives for Sport 
Participation and 
Exercise 
Tidskrift: Journal of 
American College 
Health 
Årtal: 2005 

Student 
perspektiv 

Syftet för studien är 
att jämföra 
motivation för män 
och kvinnor vid 
fysisk aktivitet, vid 
sport och träning. 
 

Social 
vetenskaplig 
analys 
metod 
(SPSS) 
Genom 
enkät. 

God hälsa 
Styrka och uthållighet 
Återhämtning 
Tävling 
Glädje 
Utmaning 
Anknytning 
Utseende 
Kvickhet 
Viktkontroll 
Tillfrisknande 
Stresshantering 
Social tillhörighet 
Förväntningar på hälsosamt 
levnadssätt. 
 

Författare: Resnick  
Titel: Motivation  
to perform  
activities of daily living 
in the institutionalized 
older adult: can a 
leopard change its 
spots. 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing, 
Årtal: 1999 

Patient-
perspektiv 
 

Syftet är att 
undersöka vad som 
motiverar gamla 
människor på 
äldreboende att delta 
utföra fysiska 
aktiviteter. 

Fenomeno-
logisk 
Intervju-
studie. 

Beslutsamhet  
Mål 
Övertygelse 

Författare: Wahman, 
Biguet, & Levi   
Titel: What promotes 
physical activity after 
spinal cord injury? An 
interview study from a 
patient perspective. 
Tidskrift: Disability & 
Rehabilitation 
Årtal: 2006 

Patient- 
perspektiv 

Syftet är att 
identifiera faktorer 
som främjar 
deltagandet i fysisk 
aktivitet hos personer  
med ryggmärgs-
skador. 
 

En kvalitativ 
fallstudie 

Roligt 
vältränad, 
tävling,  
upprätthållande av mental och 
psykisk hälsa  
socialt värde. 
självständighet:  
uppleva hälsa  
förbättra det fysiska utseendet:  
bli en förebild,  
tävlingsinriktad.  
Skapa självkontroll och 
självsäkerhet  
Uppleva nöje,  
bli en del av ett socialt nätverk  
bli behövd. 

 

 



 

 

BILAGA 4 

Motivation och motiverande faktorer 
De motiverande faktorerna framkom som övervägande i antal i de granskade artiklarna i 
beskrivningen av hur motivation definieras. Nedan presenteras vad som är motivation 
och motiverande faktorer ur ett generellt perspektiv och utifrån ett specifikt kontext med 
patienters motivation i samband med fysisk aktivitet. 
 
Motivation ur ett   
generellt perspektiv 
 
Fysisk: 
Bemästrande x 1 
Eggelse x 1 
Hunger x 1 
Instinkt x 1 
Trötthet x 1 
Törst x 1 
Sex x 1 
God hälsa x1 
Smärtundvikande x 1 
Styrka och uthållighet x 1 
Kvickhet x 1  
Viktkontroll x 1  
Tillfrisknande x 1 
Bli självständig x 1 
Uthållighet x 1 
_______________________________ 
 
Psykisk:  
Intresse x 3 
Lust x 3 
Glädje x 2 
Incitament x 2 
Inspiration x 2 
Inre behov som ligger bakom visst 
beteende x 2 
Självförverkligande x 2 
Skäl x 2 
Sporre x 2 
Tävling x 2 
Ambition x 1 
Att välja att vara fysiskt aktiv x 1 
Belöning x 1 
Beslutsamhet x 1 
Frihet att uttrycka sig x 1 
Kraftkälla x 1 

 Patienters motivation i sam-
band med fysisk aktivitet. 
 
 
Fysisk: 
Träna är bra för hälsan x 8 
Förbättra det fysiska utseendet x 3  
Få mer energi och styrka x 2 
Känna hur det känns att träna x 1  
Önskan om en minskad smärta x 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
Psykisk: 
Skapa självkontroll/självförtroende x 8 
Träna förbättrar mitt välbefinnande x 4 
Mål x 3 
Roligt x 2  
Tävlingsinriktad x 2 
Tillfredsställelse x 1 
Träna ger en känsla av bedrift x 1 
Träningsprogram x 1 
Övertygelser x 1 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kreativt liv x 1 
Konstruktiv x 1 
Känsla av värme x 1 
Känsla av att växa tillsammans x 1 
Lugn x 1 
Makt x 1 
Maximala upplevelser x 1 
Meningsfull x 1 
Meningsfullt arbete x 1 
Morot x 1 
Nyfikenhet x 1 
Primitiva inre drivkrafter som startar 
och ger energi åt handlandet x 1 
Självförtroende x 1 
Självrespekt x 1  
Stimulans x 1 
Skapa motiv x 1 
Stresshantering x 1 
Säkerhet x 1 
Trygghet x 1 
Upprätthåller och riktar beteende x 1 
Utmaning x 1 
Utseende x 1 
Val x 1 
Välbefinnande x 1 
Återhämtning x 1 
Övertygelse x 1 
_______________________________ 
 
Social: 
Social tillhörighet x 3 
Anknytning x 1  
Förväntning på hälsosamt levnadssätt 
x1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
Social: 
Bli en del av ett socialt nätverk x 4 
Andras beroende av dig x 2 
Förväntning från familj och vänner x 1 
Support från en tränare x 1 
Stöd från familj x 1 
Vara en förebild x 1 
 

 
 
 
 


