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Sammanfattning 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vad motivation är och kan vara inom 

omvårdnad. Metoden för studien var litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar 

redovisas i resultatet. Begreppet motivation är en viktig faktor för människan som 

patient i olika övergångar/rörelser från ohälsa till hälsa. Det är patientens egen 

motivation som är avgörande hur patienten lyckas att nå sina mål. Viktiga faktorer i 

motivationen är att patienten har en självmedvetenhet, att patienten känner förtroende 

för sjuksköterskan och en närvaro av de närstående. Motivationen kan grunda sig i 

rädslan för det oönskade jaget och en strävan till det önskade jaget där patientens 

ekonomiska förutsättningar kan ha en negativ inverkan på motivationen då ekonomin 

på olika sätt kan ge förutsättningar för patienten att genomföra de uppsatta målen. 

Sjuksköterskans arbete skall präglas av evidensbaserad omvårdnad. Begreppet 

motivation saknas som meningsbärande evidensbaserat ord i delar av 

omvårdnadsprocessen, omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärder. 

Att förbise patientens motivationsrörelse i omvårdnadsprocessen kan leda till minskad 

motivation hos patienten, ökad vårdtid och en ökad kostnad för samhället. 

Motivationens betydelse i omvårdnadsprocessen och vikten av motivation uppmanas 

att i framtiden vidareutvecklas. 
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Abstract 

The aim of the study was to highlight the meaning of what motivation is and can be in 

the area of nursing care. The method used was a literature study comprised of eight 

scientific articles.  Motivation is an important factor for human beings in the 

transition from illness to well-being/health. It is the patient’s own motivation that 

determines how they will reach their goals. Important motivational factors are that the 

patient has self-awareness, confidence in his/her nurse and a presence of loved ones 

(relatives and friends). Motivation can be based on fear of the undesired self and 

pursuit of the desired self where the patients’ financial conditions can negatively 

affect the motivation due to the fact that financial constraints can affect the patients’ 

possibility to reach their determined goals. Evidenced based nursing care should 

define the nursing process and care given by the nurses. The term motivation is 

missing as a defined evidence based word in the nursing process, nursing diagnosis, 

nursing goals and nursing measures. To ignore the patients’ motivational journey in 

the nursing process can lead to a decrease in motivation, increased length of stay and 

therefore an increased financial cost for society. It is of great importance for future 

reference to further determine the effect of motivation on the nursing process.   

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ...................................................................................... 1 

Bakgrund Definition .................................................................... 1 

Begreppet motivations utveckling över tid ................................................ 2 

Behaviorism .............................................................................................. 2 

Kognitivism ............................................................................................... 2 

Humanism................................................................................................. 2 

Psykologi .................................................................................................. 3 

Motivation inom teorier, klassifikationer och konsensusbegrepp i 

omvårdnad ................................................................................................ 3 

Problemformulering .................................................................... 5 

Syfte ............................................................................................. 5 

Metod ........................................................................................... 5 

Datainsamling ........................................................................................... 5 

Datainsamling i databasen Cinahl ............................................................ 7 

Datainsamling i databasen PubMed ......................................................... 8 

Datainsamling i databasen PycInfo ........................................................... 8 

Manuell sökning ........................................................................................ 9 

Databearbetning ....................................................................................... 9 

Forskningsetiska övervägande ............................................................... 10 

RESULTAT ................................................................................. 11 

Självmedvetenhet ................................................................................... 11 

Förtroende .............................................................................................. 13 

Oberoende .............................................................................................. 13 

Närstående ............................................................................................. 14 

Emotionell känsloyttring .......................................................................... 15 

Analysmodell .......................................................................................... 16 

Figur 1. ....................................................................................... 16 

Diskussion ................................................................................. 16 

Metoddiskussion ..................................................................................... 16 

Resultatdiskussion .................................................................................. 19 

Konklusion ................................................................................. 21 

Implikation ................................................................................. 22 

 

 

 



 

 

Referenser  

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 

Bilaga B: Sökhistorik 

Bilaga C: Artikelöversikt 

 

 

 

 



 

1 

 

Inledning 

Sjuksköterskans främsta uppgift är att främja hälsa, förebygga ohälsa och minska 

lidande hos patienten (Alligood, 2014). Sjuksköterskan skall i sitt arbete ha förmågan 

att kunna kritiskt granska litteratur och information och har som skyldighet att arbeta 

inom vetenskapen och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen 

beskriver sjuksköterskans profession och uppgifter som att kunna identifiera och 

aktivt förebygga hälsorisker och ha förmågan till att motivera patienter och få dessa 

till följsamhet i behandlingarna (ibid.). Utdragna och tidskrävande vårdprocesser kan 

medföra en ökad kostnad för samhället (Dorresteijn & Valk, 2012). I vården är 

patienterna mer benägna att diskutera sina hinder än möjligheter vilket gör 

sjuksköterskans arbete med att arbeta med patienternas motivation än mer komplext 

vilket belyser vikten att få patienterna medvetna om att de inte är ensamma med sin 

sjukdom (Sabourin & Pursley, 2013) 

Motivationen som fenomen är en betydelsefull faktor för människan i rollen som 

patient för att följa behandlingsanvisningar i strävan mot de uppsatta målen (Millere 

et al., 2014). I omvårdnaden av patienten måste det hela tiden finnas en respekt hos 

sjuksköterskan där målet hela tiden måste vara att lindra deras lidande och få 

patienterna att se en mening med livet trots sjukdomen. I mötet med människan som 

patient måste människan betraktas som en unik individ. Lika viktigt är det att 

sjuksköterskan har ett nära samarbete med patienten och dessa tillsammans tar ansvar 

för den vård som krävs (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). I mötet är det viktigt att 

sjuksköterskan har förmågan att motivera då patienter kan ha benägenhet till att 

diskutera hinder istället för att utveckla möjligheter. Att motivera patienten till en 

förbättring genom att öka förståelsen för sin egen situation kan sjuksköterskan få 

patienten att finna egna skäl till att förbättra sin livssituation (Sabourin & Pursley, 

2013). 

Bakgrund 

Definition 

Humanistiska begrepp som värdighet, tillit, makt, hopp, omsorg och andlighet har 

inom omvårdnaden ett meningsfullt innehåll. Begrepp utan mening och innehåll har 

ingen kraft och betydelse i praktiken (Austgard, 2012).  

Begreppet motivation kan användas i flera olika kontext och definierar motivation 

som de faktorer som hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett visst 

beteende och strävan mot ett givet mål (Hein, 2012). NANDA:s (North American 

Nursing Diagnosis Association) definition av begreppet motivation är: människans 

inre lust som driver individen till positiva handlingar (Johnson et al., 2006). 
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Begreppet motivations utveckling över tid 

Behaviorism 

Hein (2012) beskriver hur teorier kring begreppet motivation återfinns historiskt från 

vetenskaper inom psykologin både nationellt och internationellt. Den behavioristiska 

modellen dateras till tidigt 1900-tal då den amerikanske psykologen Watson höll sitt 

föredrag där han inför American Psycological Association ifrågasatte den existerande 

psykologin. Enligt den nya psykologin menade Watson att fokus skulle riktas mot 

beteenden som objektivt kunde mätas, det vill säga beteendepsykologi där målet med 

var att kunna förutsäga och kontrollera beteende. Inom behaviorismen avses en 

beteendemässig reaktion utifrån en bestämd situation med ett givet stimulus ett 

förutsatt svar. Det mest kända experimentet utifrån stimulusresponsmodellen är den 

ryska fysiologens Pavlos experiment med hundar där de reagerade med en betingad 

respons utifrån en given signal. Experimentet visade att hundarna efter en given signal 

förknippad med mat utsöndrade magsaft. Motivationsbegreppet inom behaviorismen 

är inte så stort, det samband som kan ses är just bestraffning/belöningssystemet, att 

inlärning kan belönas och bestraffas och att då motivationen är något som styrs av 

externa faktorer. Bland forskare inom behaviorismen fanns ett avståndstagande från 

begrepp som medvetande, perception, känslor, vilja och psyke. Istället används 

begrepp som stimulus, respons och vanebildning (ibid). 

Kognitivism 

Hein (2012) beskriver hur vetenskapen inom kognitivismen fick sitt fäste på 1930-

talet och talar om de yttre förutsättningarna som påverkar individens beteende. Det 

kognitivistiska perspektivet menar att det finns samband mellan tankar, känslor och 

motiv. En del av den kognitiva teorin är socialkognitivismen som menar att 

människor inte bara motiveras av tidigare nederlag utan även av framtida mål. Delar 

av kognitivismen menar att sättet att sätta upp ett mål minskar diskrepansen mellan 

det mål som skall nås och hur detta skall nås. Då det finns ett mål uppsatt görs endast 

de handlingar som krävs för att nå målet (ibid.) 

Humanism 

I mitten av 1900-talet växte vetenskapen om den humanistiska psykologin fram 

(Hein, 2012). Den humanistiska synen fokuserar både på det mänskliga kognitiva 

planet och känsloplanet. Humanismen fokuserar på hela människan och har då ett 

holistiskt synsätt när det gäller omvårdnad där varje individ ses som en unik 

sammansättning av biologiska, sociala, kulturella och andliga faktorer (Koernig Blais, 

Hayes, Kozier & Erb, 2006). Det humanistiska synsättet har haft en stor påverkan på 

de klassiska motivationsteorierna såsom rättviseteorin, förväntningsteorin och 

målsättningsteorin (Hein, 2012). Den amerikanska psykologen Abraham Maslow 

räknas som en av grundarna av den humanistiska psykologin och bidrog till 

motivationsteorin där den mest kända är Maslows behovsmodell i form av hierki. I 
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modellen prioriteras åtgärder så att de fysiologiska behoven tillgodoses först följt av 

trygghet, kärlek, självkänsla och tillväxtbehovet (Koernig et al., 2006). Det 

existenspsykologiska perspektivet inom humanismen har satt en prägel på 

motivationsteorierna genom att belysa meningen med livet, och det är denna tanke av 

meningen med livet som har påverkat motivationsteorin (Hein, 2012). 

Psykologi 

Utifrån det psykologiska perspektivet finns det två olika aspekter att se på människors 

motivation. Den första aspekten är att motivation är en psykologisk aspekt som 

påverkas av människans personlighet eller psykiska hälsa. Den andra aspekten vad 

gäller motivation utgår ifrån att motivationen hos människorna utgår ifrån sociala 

faktorer och personlighet (Rose & Chang, 2010). 

Motivation inom teorier, klassifikationer och konsensusbegrepp i omvårdnad 

Människan är enligt Johnson´s omvårdnadsteori i grunden motiverad. Johnson stödjer 

sig på etiska teorier som föreslår naturliga, biologiska faktorer som influeras av 

motivation hos människan. Johnson påpekar också att tidigare erfarenheter, utbildning 

och psykosociala stimuli också påverkar människans motivation (Alligood, 2014). 

Begreppet motivation kan delas in i två olika delar, inre och yttre motivation. De inre 

motivationsfaktorerna innebär att de basala psykologiska behoven tillgodoses så att 

den mänskliga känslan av att duga till och självständighet ökar. De yttre 

motivationsfaktorerna kan inte individen styra över själv. Motivation för handlingen 

påverkas av yttre faktorer som belöning, andras uppskattning eller att undvika 

bestraffning (Deci, 2004). Reiss (2012) menar att motivation kan styras av både inre 

och yttre faktorer där inre faktorer styrs av vad individen själv önskar, att individen 

handlar för sin egen skull medan de yttre faktorerna påverkas av vad omgivningen vill 

och tycker. 

Sjuksköterskans roll i det promotiva salutogena arbetet är enligt Gustavsson (2004) att 

stötta individen och grupper för att finna egna resurser och att dessa skall kunna 

användas utifrån deras individuella livssituation. Motiven för våra handlingar i vårt 

dagliga liv är nära det idealet som vi människor önskar att vara (Gustavsson, 2004). 

Barbro Gustavsson grundar sin teori på att stödja patientens ”jag”. Varje individ 

måste ses som just en individ och utifrån denne bygga det salutogena promotiva 

arbetet utifrån hans/hennes inre motivation (Friberg & Öhlen, 2014). Genom att 

använda den promotiva salutogena sättet kan individen själv påverka miljöer 

runtomkring för att tillfredsställa sina behov, uppleva meningsfullhet i livet och även 

kunna förändra och anpassa sig till den omgivande miljön på ett hälsofrämjande sätt 

(Eriksson, 2007). I omvårdnadsteoretikern Johnsons modell om mänskligt beteende 

finns fyra komponenter som driver patienten till motivation, det är att patienten har ett 

mål eller strävan, en inställning som anpassas för att nå målet, att patienten gör 
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medvetna val samt har ett ändamålsenligt beteende (Alligood, 2014). För att 

sjuksköterskan lättare skall kunna motivera patienterna är det viktigt att försöka förstå 

patienternas motivation och mål för att kunna vägleda dessa till att ta ett eget ansvar 

för den nya situationen. Utgångspunkten i jagrelationsstödjande omvårdnad utgår 

ifrån att stödja patienternas motivation och utveckla deras självansvar. Teorin om 

motivation visar att diskrepansen hos människors aktuella jag till den som människan 

vill vara minskar genom målinriktade handlingar. Diskrepansen kan öka om 

människan exempelvis blir sjuk eller förlorar arbetet där bilden av den som 

människan har som mål att vara kommer längre bort. Teorin menar alltså att 

människans handlande har samband med vad hon anser vara realistiskt för att minska 

avvikelsen mellan det faktiska jaget och det jag som är målet (Gustavsson, 2004). 

Konsensusbegreppen som används för att utveckla vårdvetenskapen och omvårdnad 

är person/människa, omgivning/miljö, hälsa och omvårdnad/vårdandet. Det är utifrån 

dessa begrepp forskningen fokuserar på inom det humanvetenskapliga perspektivet 

(Eriksson, 2012). I sjuksköterskans arbete används omvårdnadsprocesser som 

beskriver sjuksköterskans arbetsprocess för att identifiera och lösa människors 

hälsoproblem. Omvårdnadsprocessen försöker beskriva hur sjuksköterskan på ett 

systematiskt sätt kommer fram till vilka omvårdnadsbehov en patient har (Kirkevold, 

2000). Denna process beskriver dock inte vilka problemområden det handlar om. För 

att beskriva och underlätta sjuksköterskans omvårdnadsarbete infördes 

omvårdnadsdiagnoser vilket är en beskrivning av hur sjuksköterskan skall förhålla sig 

till patientens upplevda problemområde. Omvårdnadsdiagnos är ett begrepp som 

började användas i omvårdnadslitteraturen under 1960-talet och är en beskrivning av 

de olika faserna i omvårdnadsprocessen. I dag är det en internationell organisation, 

NANDA, som utvärderar och godkänner nya omvårdnadsdiagnoser i vårdprocessen. 

Arbetet bakom en omvårdnadsdiagnos är en klinisk bedömning som skall leda till en 

klinisk konklusion. Arbetet med en omvårdnadsdiagnos skall vara systematisk, 

heltäckande och kliniskt relevant. I NANDA:s omvårdnadsdiagnoser finns tre 

huvudkomponenter, problem, relaterade faktorer och definierande karakteristiska 

(ibid.). Begreppet motivation går inte att finna som evidensbaserad 

omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsmål eller omvårdnadsåtgärder varken internationellt 

eller nationellt vilket betyder att det inte finns en klinisk konklusion hur begreppet 

motivation kan användas i sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Bulechek, Butcher, 

McCloskey Docherman & Wagner 2012; Carpenito, L. 2013; Johnson, M et al. 2006; 

Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2014). Saknaden av omvårdnadsdiagnos med 

motivation kan utifrån det humanvetenskapliga synsättet hindra människans 

utveckling (Eriksson, 2012, 2014). Trots att det inte finns en omvårdnadsdiagnos 

inom området motivation är det i sjuksköterskans dagliga arbete viktigt att 

dokumentera på vilket sätt patienten känner motivation. I patientens journal kan detta 

endast dokumenteras under omvårdnadsstatus och avsnittet som behandlar 
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psykosociala faktorer som har betydelse för omvårdnaden. Under denna rubrik finns 

sökordet motivation som beskriver människans upplevelse av kontroll av situationen 

och vilka inre och yttre resurser som finns för att kunna hantera situationen. I denna 

dokumentation skall sjuksköterskan också beskriva vad och på vilket sätt situationen 

stressar patienten, en information som är viktig i det fortsatta arbetet i att kunna 

planera en individuell undervisning och ge effektivt stöd (Ehnfors et al., 2014). 

Problemformulering  

Motivation är en viktig hörnsten för människan som patient vid olika 

övergångar/rörelser från ohälsa till hälsa. För att människan som patient skall kunna 

identifiera riskfaktorer och vara mottagliga för preventiv/promotiv vård behöver 

patienten finna en motivation, både inre och yttre motivation. Det är patientens egen 

motivation som verkar vara avgörande för utfallet av hur sjuksköterskans föreslagna 

omvårdnadsåtgärder kan bli. Patientens egen motivation är viktig för att de skall finna 

omvårdnadsåtgärderna meningsfulla och genomföra dessa. Det är av största vikt för 

att minska lidandet hos patienten att medvetandegöra begreppet motivation inom 

nursing och caring-traditionen i nutid och framtid. Hur sjuksköterskan kan bistå 

patienten till att finna motivation är inte tydligt utifrån teoretiskt och evidensbaserat 

perspektiv. Begreppet motivation saknas i delar av omvårdnadsprocessen, främst då i 

omvårdnadsanamnes som omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsmål och 

omvårdnadsåtgärd. Det är avgörande för patientsäkerheten och det goda vårdandet att 

begreppet motivation får en innebörd i omvårdnadsprocessen.  Då ingen internationell 

eller nationell evidensbaserad omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsmål eller 

omvårdnadsåtgärder mot motivation finns är det än mer viktigt att belysa 

motivationens betydelse inom omvårdnaden. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa vad motivation är och kan vara inom omvårdnad. 

Metod 

Metoden för studien var litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2013) 

 

Datainsamling 

För att få en översikt över valt problemområde gjordes en osystematisk 

litteratursökning i databaserna Cinahl och PubMed. Efter att ha fått en uppfattning om 

hur stort forskningsområdet var gjordes den systematiska sökningen utifrån begrepp 

som svarar mot litteraturstudiens syfte och problemformulering (Friberg, 2012). 

Tidigt i litteratursökningen togs kontakt med bibliotekarien vid Högskolan Halmstad 

för expertishjälp. 2015-02-15 genomfördes en fysisk träff med handledning i 
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sökteknik i de olika databaserna och för att hitta relevanta sökord. Begreppen som 

användes i den systematiska litteratursökningen var motivation (motivation), nurse 

(vård), care (omsorg), patient (patient) och factor (faktorer). Sökorden nurs och care 

trunkerades i form av en asterisk (*) för att möjliggöra fler träffar på sökordet och 

dess böjningsformer. Då motivation var vårt primära undersökningsämne användes 

detta som Major Heading i Cinahl, Thesaurus i PsycInfo och som Mesh-term i 

PubMed. Sökorden kombinerades efter boolesk sökteknik där sökorden användes i 

kombination av operatorerna OR och AND (Friberg, 2012). Sökordsöversikten 

redovisas i tabell 1. 

För att svara mot syftet och litteraturstudie inom omvårdnad valdes databaserna 

Cinahl, PubMed då dessa innehåller en stor mängd vetenskapliga artiklar inom ämnet 

omvårdnad (Willman, Stoltz, & Bahtsevani. 2011). Systematisk sökning gjordes 

också i databasen PsycInfo. Även en osystematisk sökning gjordes i databasen Eric 

utan resultat. 

För att i sökningen få en hög sensitivitet och hög specificitet valdes inklusionskriterier 

vilka redovisas i tabell 2 (Friberg, 2012). Inklusionskriterierna var vetenskapliga 

artiklar skrivna på engelska, artiklar skrivna 2008 och senare, både vuxna män och 

kvinnor och per-reviewed. Den osystematiska litteratursökningen visade att området 

till stor del var undermåligt beforskat valdes exklusionskriterier bort att minska risken 

för att relevanta artiklar skulle sorterats bort. Abstract skulle också vara tillgängliga.  

Då syftet var att belysa motivationsfaktorerna hos patienterna inriktades sökningarna 

mot motivation. Dock var fyndet i sökningar om motivation ofta inriktade mot en 

specifik sjukdom. Data fick då bearbetas och resulterade i att begreppet motivation 

skulle stå i fokus. Artiklarna inriktade mot en specifik sjukdom användes trots syftet 

då det var svårt att finna något som bara inriktade sig mot motivation. 

För att bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet har bedömningsmallen för 

kvalitativa/kvantitativa studier använts där den vetenskapliga kvaliteten graderas med 

grad 1 – 3 där artiklar med grad 1 visar den största vetenskapliga kvaliteten (Olsson & 

Sörensen, 2011). 
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Inklusionskriterier: 

 Begreppet motivation skall vara relaterat till omvårdnad 

 De vetenskapliga artiklarna skall vara skrivna från 2008 och senare 

 De vetenskapliga artiklarna skall vara skrivna på engelska 

 I databasen Cinahl söktes efter researchartiklar 

 I PsycInfo söktes peer-reviewartiklar 

 I databaserna PubMed söktes artiklar där abstract fanns 

 De vetenskapliga artiklarna skall vara inriktade mot människor 

Eklusionskriterier: 

 Exklusionskriterier valdes bort då fyndet vid den osystematiska sökningen var 

att området var dåligt beforskat 

 

Datainsamling i databasen Cinahl 

Sökningen i databasen startade med att undersöka huruvida sökorden fanns med som 

ämnesord, topical (Willman et al., 2011). De sökord som undersöktes var motivation, 

patient, nurs/nursing, care/caring och factor/factors. För att inrikta mot syftet 

användes sökorden motivation AND nurs* OR caring med inklusionskriterier : 

research-article, year 2008 och språket engelska. Ordet motivation användes som 

Major Heading (MH). Första sökningen gjordes 2015-02-15 utan några limits vilket 

gav 17.626 träffar. För att avgränsa mot vårt syfte användes i andra sökningen 

begreppen caring, nurs*, patient och factors som ord i subject heading (MW). 

Sökorden i Cinahl kombinerades i den tredje sökningen enligt boolesk söklogik med 

orden OR och AND (Friberg, 2012). Kombinationerna och utfall redovisas i 

sökhistoriken (bilaga B). Ordet nurse trunkerades i form av en asterisk (*) för att 

kunna få med böjningsformer av ordet som nurse, nursing. Detsamma gjordes med 

sökordet care (ibid.) För att få en mer överblick över sökningen lades samma 

inklusionskriterier till. Vid sökning nummer fyra, 2015-02-15, begränsades sökningen 

med inklusionskriterier och med sökorden motivation, nurs* or caring fann vi 535 

vetenskapliga artiklar varav 15 abstract valdes ut till urval ett då artikelns titel stämde 

överrens med vårt syfte. Efter bedömning enligt bedömningsmallen för artiklar 

graderades den vetenskapliga kvaliteten till grad 1-3 (Olsson & Sörensen, 2011). Till 

urval ett valdes de vetenskapliga artiklar vars titel och abstract svarade mot vårt syfte. 

Till urval två valdes de vetenskapliga artiklar vars resultat svarade mot vårt syfte och 

problemformulering och den vetenskapliga kvaliteten svarade mot grad 1efter 

granskning. Granskningen resulterade i en resultatartikel. 2015-02-15 gjordes en 

förnyad sökning där begreppet patient* lades till begränsades sökresultatet till 76 
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vetenskapliga artiklar. Två av dessa blev resultatartiklar. Även dessa granskades 

enligt bedömningsmallen för vetenskapliga artiklar (Olsson & Sörensen, 2011).  

2015-02-15 gjordes även en sökning med begreppet factors vilket resulterade i 38 

artiklar varav sex av dessa abstract lästes då titeln svarade mot vårt syfte. En av dessa 

uppfyllde kriterierna för resultatartiklar. Efter granskning efter bedömningsmallen för 

vetenskapliga artiklar blev resultatet fyra resultatartiklar i sökmotorn Cinahl. 

Datainsamling i databasen PubMed 

För att ha samma förutsättningar i sökning i PubMed använde vi oss av samma sökord 

som i sökningen i Cinahl. Även här togs kontakt med bibliotekarien vid Högskolan 

Halmstad som vid fysisk träff och handledning 2015-02-15 gav en vägledning i den 

fortsatta informationssökningen.   Den inledande sökningen gjordes 2015-02-16. För 

att svara mot syftet användes sökorden motivation AND nurs* OR caring med limits: 

peer-reviewed, year 2008 och att språket skulle vara engelska.  I första sökningen 

användes begreppet motivation som Mesh Major Topic och kombinerades med 

boolesk söklogik med AND nurs* OR caring AND factors (Friberg, 2012) Resultatet 

av sökningen gav 217 vetenskapliga artiklar varav inga abstract genomlästes då titeln 

på artiklarna inte svarade mot vårt syfte. Den andra sökningen genomfördes 2015-02-

16 med begreppet motivation som MeSH Major Topic och kombinerades med 

boolesk söklogik med AND nurs* OR care OR caring som Mesh-subheading 

(Friberg, 2012). Sökningen resulterade i 68 artiklar varav tre abstract genomlästes då 

titeln i de vetenskapliga artiklarna svarade mot vårt syfte. Dessa granskades genom 

bedömningsmallen för vetenskapliga artiklar (Olsson & Sörensen, 2011). Ingen av 

dessa artiklar uppfyllde grad 1-2 för vetenskaplig kvalitet och används då inte i 

resultatet. Tredje sökningen gjordes 2015-02-16 med begreppet motivation som 

MeSH Major Topic. Sökningen kombinerade motivation med boolesk söklogik med 

begreppen AND nurs* OR care OR caring AND patient* som Mesh Subheading. 

Sökningen resulterade i 34 artiklar varav 7 valdes ut till urval ett då dess titel 

överensstämde med vårt syfte. Abstracten lästes igenom. Ingen artikel uppfyllde grad 

1-2 i vetenskaplig kvalitet efter bedömning efter granskningsmallen för vetenskapliga 

artiklar (Olsson & Sörensen, 2011). Ingen av artiklarna användes i resultatet. 

Datainsamling i databasen PsycInfo 

För att undersöka motivationens betydelse inom omvårdnad valdes också databasen 

PsycInfo då denna databas inriktar sig mot vetenskapsområdet psykologi. Kontakt 

togs med bibliotekarien vid Högskolan Halmstad för expertishjälp i sökteknik i 

databasen PsycInfo. Vid fysisk träff och handledning 2015-02-15 gavs vägledning i 

det fortsatta sökandet.  För att inrikta mot syftet användes sökorden motivation AND 

nurs* OR caring med limits: peer-reviewed, year 2008, english.  Vid den första 

sökningen 2015-02-16 användes begreppet motivation som Major Subject. Sökningen 

kombinerades med boolesk sökteknik och trunkering med begreppen AND nurs* OR 
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caring som Document Title (Friberg, 2012). Sökningen resulterade i 42 vetenskapliga 

artiklar. Två vetenskapliga artiklar valdes ut i urval ett och abstracten lästes igenom 

efter att titlarna svarade mot vårt syfte. En vetenskaplig artikel gick vidare till urval 

två efter granskning enligt bedömningsmall för vetenskapliga artiklar (Olsson & 

Sörensen, 2011). En vetenskaplig artikel uppfyllde kaliteten grad 1 och användes i 

resultatet. Den andra sökningen gjordes 2015-02-16. Begreppet motivation användes 

som Major Subject (Willman et al., 2011). Begreppet kombinerades enligt boolesk 

söklogik AND nurs* OR caring som Document Title AND patient. Sökningen 

resulterade i elva artiklar. Inga artiklar valdes ut för genomläsning då artiklarnas titel 

inte innehöll begreppet motivation eller överensstämde med vårt syfte. Tredje 

sökningen gjordes 2015-02-16 där begreppet motivation användes som Major Subject 

(Willman et al., 2011). Med den booleska söklogiken kombinerades motivation med 

AND factors AND patient som Title Document (Friberg, 2012). Sökningen 

resulterade i 60 artiklar varav fem abstracts genomlästes då titeln svarade mot vårt 

syfte och gick vidare till urval ett. En av dessa vetenskapliga artiklars resultat svarade 

mot litteraturstudiens syfte och problemformulering och gick vidare till urval två. Den 

vetenskapliga artikeln granskades enligt bedömningsmallen för vetenskapliga artiklar 

och uppfyllde vetenskaplig kvalitet grad 1 och användes i resultatet (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

Efter den systematiska litteratursökningen identifierades sex stycken resultatartiklar. 

Willman et al. (2011) menar att en manuell sökning bör göras för att komplettera den 

systematiska. 

Manuell sökning 

Manuell sökning gjordes 2015-02-20 enligt Willman et al. (2011). För att utöka vårt 

sökområde granskade vi resultatartiklarnas referenslistor. Vid den manuella 

sökningen var kravet för urval ett att titeln skulle innehålla begreppet motivation 

alternativt ha en inriktning mot litteraturstudiens syfte och problemformulering. 

Fyndet vid urval ett var fyra vetenskapliga artiklar. Två av dessa svarade inte upp mot 

tidigare inklusionskriterier, att de vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna 2008 

eller senare. Efter granskning av artiklarna svarade dessa vetenskapliga artiklarna mot 

litteraturstudiens syfte och problemformulering. Då området visat sig vara dåligt 

beforskat inkluderades dessa två vetenskapliga artiklar i litteraturstudiens resultat trots 

att gränsen för årtalet 2008 inte följdes men den vetenskapliga kvaliteten räknades 

som hög och tillförde litteraturstudiens resultat med relevant fakta. 

Databearbetning 

Ett systematiskt tillvägagångssätt användes för att bedöma kvaliteten av de 

vetenskapliga artiklarna. Detta för att kunna avgöra evidensen i artiklarna (Willman et 

al., 2011). För att avgöra den vetenskapliga kvaliteten användes bedömningsmall för 
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kvalitetsbedömning av studier av kvalitativ och kvantitativ metod. I 

bedömningsmallarna betygsattes de vetenskapliga artiklarna i poäng utifrån givna 

rubriker. Utifrån poängsiffran graderades den vetenskapliga kvaliteten till grad ett till 

tre där grad ett visar störst vetenskaplig kvalitet (Olsson & Sörensen, 2011). Endast de 

vetenskapliga artiklar i grad ett och två användes i resultatet. Friberg (2012) menar att 

det är problemformuleringen och syftet som styr vilka artiklar som kommer att 

användas i resultatet. Det inledande arbetet var att utifrån vårt syfte och 

problemformulering finna relevanta artiklar. I sökningen genomlästes de 

vetenskapliga artiklar som i titel, syfte och resultat överensstämde med vårt 

syfte/problemformulering. Enligt Friberg (2012) rekommenderades att artiklarna 

lästes igenom flera gånger. Den inledande granskningen av artiklarna genomfördes 

var och en för sig. Efter ett flertal genomläsningar individuellt identifierades 

nyckelfynden samt en sammanställning av artiklarnas resultat skrevs (Friberg, 2012). 

Efter den individuella genomläsningen och bearbetningen av artiklarna gjordes en 

gemensam analys. Efter den gemensamma analysen framträdde två kategorier: inre 

motivationsfaktorer och yttre motivationsfaktorer. Kategorierna inre och yttre 

motivationsfaktorer har i analysen skapat nya rubriker vilka redovisas i resultatet. 

För att vid den gemensamma analysen och bearbetningen av artiklarna få fram så 

mycket information som möjligt användes de fem frågeparen (Herrström, 2001).  

 Vad? – Vad är motivation? 

 När? – När framträder motivation i omvårdnad? 

 Vem? – För vem uppträder motivationen? 

 Var? – Var och i vilket sammanhang är motivation viktigt i omvårdnaden? 

 Hur? – Hur uppträder motivationen i omvårdnaden? 

Forskningsetiska övervägande 

Henricson (2014) beskriver att forskningsetik finns till för att värna och försvara 

människors värde och rättigheter. Forskningsetikens tanke är också att skydda de 

personer som deltar i studier. För att delta i studier krävs ett självbestämmande från de 

deltagande vilket värnar om forskningens förtroende (ibid.). Av de resultatartiklar 

som redovisas i litteraturstudiens resultatdel var fem stycken etiskt godkända. I två 

vetenskapliga artiklar som användes i resultatet redovisas inte ett etiskt godkännande 

eller ej medan det i en vetenskaplig artikel beskriver att etisk prövning inte var 

nödvändig. Henricson (2014) beskriver den kvalitativa metoden som ett sätt att 

komma nära individen. Vid intervjuer kan risken för att påverka de deltagande uppstå 

där intervjuaren kan uppfattas som maktperson (ibid.). Det står beskrivet i bland annat 

Nurnbergkodex från 1947 att deltagare i studier inte får skadas av studien, likaså att 
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samtycke framförts från individen (Henricson, 2014). I resultatartiklarna som 

användes finns inget beskrivet att deltagarna i studien tog skada. Utifrån detta valdes 

även de vetenskapliga artiklar där det inte redovisas att de är etiskt godkända att 

användas i resultatet. Bedömningen gjordes att det är mer nytta än skada att använda 

dessa. I denna litteraturstudie gjordes bedömningen att inget etiskt godkännande 

behövdes då studien grundar sig på redan genomförda studier och är en 

sammanställning av dessa.  

RESULTAT 

Självmedvetenhet 

Faktorer som kategoriseras till inre motivationsfaktorer kan vara att optimera hälsan 

för att undvika en försämrad hälsa, mindre självständighet, smärta och för tidig död. 

Att optimera och kontrollera sin sjukdom är en av de viktigaste motivationsfaktorerna 

För att lyckas med detta fann patienterna flera olika strategier, bland annat att söka 

information om sin sjukdom, positiv inställning, medicinera korrekt, följa de råd som 

sjukvårdspersonalen gav samt att vara vaken på de riskfaktorer som finns (Jowsey, 

Pearce-Brown, Douglas & Yen, 2011). En stor och viktig faktor för patienten vad 

gäller att förändra sitt liv, alltså livsstilsförändringar är den inre motivationen, en 

motivation för att sätta upp individuella mål och att slutföra dessa. För att finna en 

stor inre motivation underlättar det om målet för livsstilsförändringarna görs utifrån 

och tillsammans med patienten, att denne får vara med i planeringen. Att målen är 

frivilliga resulterar i en längre tid av lyckade resultat. För att detta skall lyckas behövs 

en stor kunskap och kompetens hos personalen (Hansen, Landstad, Hellzén & 

Svebak, 2010). 

För att sjuksköterskan skall lyckas med att motivera patienterna finns tre strategier: att 

bygga en relation med patienten, att lära känna personen och införa en förståelse för 

självmedvetenhet (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). Sjuksköterskan kan, i 

sitt arbete för att stötta patienten, använda sig av motiverande samtal, ett samtal där 

sjuksköterskan försöker genom att lyssna, visa empati och förklara sin syn på 

problemet hjälpa patienterna till förändring och på det sättet utveckla en stark relation 

mellan sjuksköterskan och vårdtagaren (Bartol, 2012). Vid det motiverande samtalet 

är det viktigt att fokusera på målen utifrån patienten, att kunna bryta ner målen och 

göra de rimliga för patienten. Det är viktigt att patienten är delaktig i att själv kunna 

identifiera möjligheter och mål. Sjuksköterskans roll är att stötta och vägleda för att 

tillsammans med patienten hitta realistiska mål, och först när dessa är klara kan olika 

verktyg introduceras för att nå målet. I samtalen skall alltså sjuksköterskan inte 

komma med lösningar på problemet utan fokusera på att hjälpa patienten att själv 

identifiera problemet och på vilket sätt patienten själv kan hitta en lösning. Då 

sjuksköterskan och patienten har satt upp ett gemensamt mål är det av största vikt att 

patienten får kunskap (Sahlsten et al., 2009; Bartol, 2012). En viktig del när 
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gemensamma mål skall sättas är att vara medveten om att sjuksköterskans mål ibland 

inte överensstämmer med patientens. Sjuksköterskan behöver då skapa sig en tydlig 

bild av patientens mål, men även deras hinder för att kunna nå dessa (Bartol, 2012). 

Ett sätt för att kunna få patienten att få en större förståelse kan vara samtal med andra 

patienter i samma situation som genomgått en viss strategi för att nå sitt mål (Fleury 

& Sedikides, 2007). Möjligheten att träffa andra med liknande problematik kan stärka 

motivationen och tron på att klara de uppsatta målen som tidigare upplevdes som 

omöjliga (Wahman, Biguet & Levi, 2006). Innehållet i gruppsamtalen kunde vara att 

diskutera rädslor och hopp inför framtiden vilket guidade dem i att vidta och hålla 

kvar vid de bestämda livsstilsförändringarna (Fleury & Sedikides, 2007). Resultatet 

av detta samtal kan vara att patienten växer och får en starkare självkänsla (Sahlsten 

et al. 2009).  

Självkänsla var grund för hur målen skulle utvecklas. Det önskade ”jaget” formade 

mål för förändring och utvecklig utifrån det personliga planet, individens önskningar. 

Genom att erkänna att det fanns ett mer önskvärt ”jag” blev målen mer verkliga och 

kändes mer uppnåeliga (Fleury & Sedikides, 2007). Detta kan vara lämpligt för att 

patienten skall kunna se möjligheter då de tvivlar på sin egen förmåga och då istället 

kan utveckla ett visst självförtroende. Hela tiden är det viktigt att sjuksköterskan är 

ärlig så inte patienten strävar mot orealistiska mål, men det är också viktigt att 

sjuksköterskan bekräftar patienten i deras strävan mot det gemensamma målet 

(Sahlsten et al. 2009). 

Bartol (2012) beskriver ett exempel på hur motivationen kan öka vid kunskap när en 

patient med diabetes förstår att denne skall göra en blodsockermätning, vad värdena 

visar och hur patienten sedan kan förändra sin livsföring för att förbättras. När de 

känner förtrogenhet med detta upplever de en större motivation för 

livsstilsförändringar. I samtalet med patienten kan sjuksköterskan ställas inför en 

utmaning då informationen till patienten skall framföras och att få patienten att förstå 

vikten av den. Ett exempel på det kan vara att föreslå nödvändiga åtgärder hos en 

patient med diabetes för att gå ner i vikt. För att lyckas få patienten motiverad till 

viktnedgång är sjuksköterskans uppgift att beskriva vinsterna med viktnedgången, och 

när patienten har ökat sin medvetenhet om dessa kan de motiverande samtalen starta 

(ibid.). Råd som kan ges vid exempelvis diabetes är att motionera i vilket 

utomhusträning är en form som ger en stor tillfredsställelse. Känslan efter ett bra 

träningspass förstärker motivationen hos patienterna med sjukdomen diabetes. Annat 

exempel som gör det lättare att motionera är att ha hund. Motivationen ökar om 

patienterna finner aktiviteten själv, och tillfredsställelsen ökar efteråt (Korkiakangas, 

Alahuhta, Husman, Keinänen-Kiukaanniemi, Taanila & Laitinen, 2010). Det 

gemensamma hos diabetespatienterna som kan ses vad gäller att undvika riskfaktorer 

är att utveckla kunskapen om mat och träning och motivationen till det är att optimera 
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kontrollen av sin egen hälsa och ha den egna förmågan att göra så. Det är dock inte 

enbart känslan av att kunna kontrollera sin egen hälsa som motiverar utan en viktig 

del är också att känna ett oberoende (Jowsey et al., 2011).  

Förtroende 

För att patienten skall kunna ta till sig råden om livsstilsförändring krävs förtroende 

för sjuksköterskan som skall ge informationen. De som känner förtroende för 

sjuksköterskan lyckas i större utsträckning att genomföra de uppsatta målen med 

livsstilsförändring (Hansen et al., 2010). För att underlätta detta är det till fördel om 

sjuksköterskan etablerar en relation med tydliga roller mot patienten och att få 

patienten högst delaktig. För att lyckas med att kunna sätta upp gemensamma mål 

krävs en förmåga att tillsammans med patienten bygga förtroende, visa respekt, mod 

och skapa engagemang. Förtroendet mellan sjuksköterska och patient tillfogas lättare 

om sjuksköterskan i sin profession och bemötande är ärlig och tillförlitlig, litar och 

tror på patientens egen förmåga. Att visa respekt för patienten, att låta denne få 

uttrycka sina tankar och att dessa tas på allvar ökar möjligheten att skapa förtroende 

och på det sättet också öka möjligheten till motivation. Delaktighet hos patienten är 

en förutsättning för att lyckas och sjuksköterskans roll är att finnas där för att stötta 

(Sahlsten et al., 2008).  

Patienterna upplever i stort positiva upplevelser i mötet med sjuksköterskan. 

Upplevelserna som stärkte förtroendet var att sjuksköterskan visade uttryck av tillit 

och en känsla av medkänsla. En tät kontakt med sjuksköterskan och en medverkan vid 

målsättning och beslut ökade också motivationen för att följa instruktionerna. Den 

täta kontakten och motivationen till egenvård kunde också bero på att patienterna ville 

vara ”en bra patient” (Jowsey et al., 2011). För att lyckas få en nära arbetsrelation och 

kunna utforma individanpassad omvårdnad är det viktigt att lära känna patienten 

(Sahlsten et al., 2009; Hansen et al., 2010). Detta kan hon göra med att fokusera på att 

lyssna och använda sig av stimulerande frågor. För att vara en god lyssnare krävs total 

närvaro där målsättningen för sjuksköterskan är att få en större förståelse för 

patientens situation. Metoden med att ställa stimulerande frågor är att motivera 

patienten till att själv kunna reflektera och få insikt i sin situation (Sahlsten et al., 

2009).  

Oberoende 

En strategi för att öka den inre motivationen är att söka information om sin sjukdom 

och behandling. Att ha kunskap om riskerna ökar den inre motivationen till att få 

kontroll över sin sjukdom och just motivationen om kontroll sträcker sig också att ha 

kunskap om kosten och träning (Jowsey et al., 2011). Möjligheten till kontroll över 

sin sjukdom ökar förhoppningen hos patienterna av att bli oberoende av vård. Att 

känna oberoende av vård är en stor motivationsfaktor hos individerna med sjukdom 
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(Jowsey et al., 2011; Wahman et al., 2006). Sjuksköterskans roll i att låta patienten få 

kontroll över sin sjukdom kan vara att förstärka deras möjlighet till egenvård på ett 

sätt som nyttjar deras egna resurser och kapacitet. Sjuksköterskans uppgift är att 

vägleda och föreslå aktiviteter där patienten själv når uppsatta mål och på det sättet 

känna oberoende. Denna strategi utgår från egenansvar, målfokusering och att 

patienterna utmanas till att nå de uppsatta målen. Sjuksköterskans roll blir att 

stimulera, förklara och få patienten medveten om sina handlingar och själv ta ansvar 

för konsekvenserna. Lika viktigt är det att patienten lär sig reflektera. För att stärka 

motivationen gäller det att utveckla förmågan att reflektera och på det sättet 

identifiera egna mål. När gemensamma mål sedan skall arbetas fram är det utifrån 

patientens behov och reflektion. Då patienten har hittat ett problem är det 

sjuksköterskans roll att tillsammans finna en lösning, kunna stötta och ta fram verktyg 

för att det rimliga målet skall kunna uppnås. Hela tiden handlar det om vad patienten 

själv kan uppnå utifrån dennes resurser (Sahlsten et al., 2009). 

Närstående 

Det är inte bara personalen utan även familjen och nära vänner som har en viktig roll 

för patientens motivation (Hansen et al., 2010). Vad gäller livsstilsförändringar har 

resultaten visat att den inre motivationen skiljer sig väldigt mycket mellan människor 

äldre än 60 år och människor yngre än 60 år. Yngre människor lyckas i mycket större 

utsträckning med livsstilsförändringar jämfört med de äldre i relation till inre 

motivation (Tay, Drury & Mackey, 2014). Hansen et al. (2010) fann i sin 

undersökning fyra motivationsfaktorer som hade betydelse för patienterna i deras 

arbete för att reducera och för att finna en livsstilsförändring, i detta fall patienter med 

diabetes. Motivationsfaktor ett var att finna struktur och rytm i livet vilket då menas 

bland annat hälsosam kost, mindre socker, bättre sömn på nätterna, alltså en 

godtagbar dygnsrytm i livet. Motivationsfaktor två är kopplat direkt till sjukdomen i 

form av rädsla för komplikationer, herriditet, medicinering och stress. 

Motivationsfaktor tre beskriver aktivitet i det dagliga livet såsom att utföra 

hushållssysslor, gå ut med hunden, resor eller att gå på gym. Motivationsfaktor fyra 

beskriver vikten av sociala relationer, alltså vikten av stödet från familjen, vänner och 

kollegorna på arbetet (Hansen et al., 2010).  

Jowsey et al. (2011) beskriver den närmsta familjen, vänner och sjuksköterskan som 

en del av de yttre motivationsfaktorerna. Korkiangas et al (2010) menar att de inre 

motivationsfaktorerna är större än de yttre men menar inte att inre motivationsfaktorer 

och yttre motivationsfaktorer står emot varandra utan att de yttre 

motivationsfaktorerna senare kan leda till inre motivation. Likaså menar Jowsey et al. 

(2011) att människor med sjukdomen diabetes får flera olika typer av stöd för att 

kontrollera sin hälsa av sina närmaste. Denna typ av yttre motivation är viktig i 

behandlingen där stödet kan vara att bli påmind av att tänka på sin kost, att vid fel 
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kostintag bli påmind om att det inte är nyttigt att äta. De flesta uppskattar denna typ 

av stöd vilket gör att motivationen till att genomgå behandlingen ökar. En ökad 

egenvård hos individerna med diabetes medför en större tid med sin familj vilket 

också var en faktor som motiverade (ibid.). 

Emotionell känsloyttring 

Motivationen hos patienterna ökade när de nådde delar av de uppsatta målen, det 

kunde vara att gå ner i vikt vilket då ledde till mer självständighet och oberoende 

vilket då ökade motivationen. Vid gemensam målsättning diskuterades det sociala 

”jaget” där beaktande av sociala normer togs för ett hälsosamt beteende. Utifrån detta 

var patienten mer benägen att sätta upp mål utifrån förväntningar hur samhället, 

familjen och vänner ville det skulle vara. Exempel på detta är vid rökstopp, att 

patienten valde och kände motivation då det var omgivningen som önskade 

livsstilsförändringen (Fleury & Sedikides, 2007). 

Det fruktade ”jaget” gav motivation i form av rädslan för vad som händer om inte det 

riskfyllda beteendet förändras. Rädslan för framtiden gjorde att benägenheten att 

ändra ett visst beteende ökade. En viktig faktor för förändring var att ha tydliga mål 

där målen både kunde vara av personlig karaktär men även sättas in i ett socialt 

samanhang. Om målet krockar med de personliga värderingarna blir efterlevnaden 

sämre. Ett exempel kan vara om rökning är en så pass stor del av ens liv att beteendet 

blivit en integrerad del av ”jaget” vilket kan leda till en konflikt om målet är att sluta 

röka. Deltagarna i studien märkte att självmedvetenheten hela tiden förändrades och 

ökade i takt med att uppsatta mål nåddes – alltså ju fler mål som uppfylldes desto 

större motivation kände patienterna att sätta upp nya (Fleury & Sedikides, 2007). 

I synen på motivation har det nämnts inre och yttre motivationsfaktorer. Dock finns 

det även faktorer som har en negativ inverkan på motivation. Största och vanligaste 

orsaken till en negativ inverkan är att patienternas ekonomiska förutsättningar, 

exempelvis patienter som har fått rekommendationen att äta en annan kost vid 

diabetes inte kan fullfölja detta då ekonomin är ett hinder. Att inte ha ekonomi för att 

fullfölja de uppsatta målen minskade motivationen hos patienterna. Ekonomin 

påverkade också förmågan att fullfölja den medicinska behandlingen, att patienterna 

inte hade råd att hämta ut den förskrivna medicinen. Annat exempel är att patienten 

kan känna skuld för att medicinera då läkemedlet är subventionerat från staten, att de 

känner sig skyldiga att medicinera då någon annan fått betala för behandlingen. 

Bristande motivation kan också bero på patienternas livssituation, att deras ensamhet 

och känsla av att inte betyda något minskar deras motivation till behandling. 

Begreppen och känslan av rädsla och oro kan verka både positivt och negativt i 

patientens motivation. Rädslan och oron kan leda till depression vilket i sin tur kan 

leda till en minskad motivation (Jowsey et al, 2011). 
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Analysmodell 

Det önskade jaget kan tolkas som människans strävan efter vad den vill vara och det 

fruktade jaget kan beskrivas som rädslan för det som människan inte vill vara. 

Analysen av innehållet av de vetenskapliga artikarna beskriver faktorer som kan 

påverka motivation i positiv eller negativ riktning. Analysmodellen nedan beskriver 

att det hela tiden finns en rörelse mellan det önskade jaget och det fruktade jaget och 

att rörelsen aldrig är konstant. 

 

 

 

  

 

  

 

 

Figur 1. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet att genomföra studien som litteraturstudie var för att möta de krav i uppsats på 

kandidatnivå enligt Högskoleförordningen. Att på kandidatnivå genomföra empirisk 

studie är inte etiskt försvarbart gentemot patienter och personal med att belasta dessa 

med den datainsamling som krävs för denna typ av studie (Friberg, 2012). För att 

belysa aktuellt kunskapsläge kring motivationens betydelse är den gynnsamt att 

använda litteraturstudie för att på så sätt samla aktuell forskning. Dock är det önskvärt 

att i framtiden genomföra empirisk studie för att på ett tydligare sätt analysera de 

faktorer som påverkar motivationen i omvårdnaden. 

Litteraturstudiens syfte var att belysa vad motivation är och kan vara inom 

omvårdnad. Utifrån litteraturstudiens problemformulering och syfte valdes tre 

databaser ut för sökning av evidensbaserade artiklar då dessa innehåller vetenskapliga 

 Självmedvetenhet/inre motivation 

 Förtroende/total närvaro 

 Oberoende 

 Närstående 

 Emotionella känsloyttringar 

 

 

Önskade jaget 
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artiklar inom området omvårdnad. Genom att använda flera olika databaser med olika 

inriktningar täcktes forskningsområdet in och trovärdigheten i litteraturstudien ökade 

(Willman et al., 2011). I resultatet presenteras vetenskapliga artiklar från Europa, 

Nordamerika, Asien och Australien vilket också kan stärka trovärdigheten i resultatet. 

Samtliga vetenskapliga artiklar som användes i resultatet var av kvalitativ ansats 

vilket var förväntat då litteraturstudiens syfte beskriver subjektiva upplevelser och 

erfarenheter av motivation (Friberg, 2012). Databaserna som genomsöktes var 

PsycInfo, PubMed och Cinahl. Utifrån syftet och problemformuleringen påbörjades 

sökningen med en osystematisk litteratursökning för att få en överblick över ämnet 

(Willman et al., 2011). Willman et al., (2011) menar att det inte är lämpligt att 

överlåta sökningen till bibliotekarie (ibid.). Vid den inledande sökningen sågs 

svårigheter att hitta rätt begränsningar i sökningen varpå vi ändå kontaktade 

bibliotekarien vid Högskolan Halmstad för att få hjälp med sökningen att mer 

specifikt hitta relevanta artiklar då området visade sig vara dåligt beforskat. Syftet 

med kontakten var också att få hjälp med terminologin som används i de olika 

databaserna.  

Vid sökningen i databaserna användes begreppet motivation som Major Heading i 

Cinahl, Major Subject i PsycInfo och Mesh Major Topic i PubMed. Syftet i 

litteraturstudien var att belysa vad motivation är och kan vara inom omvårdnad där av 

valdes detta begrepp som centralt i sökningen ovan. Detta kan vara negativt då 

sökningen blir mer specifik och adekvata vetenskapliga artiklar kan ha missats. Vid 

den inledande sökningen i Cinahl med begreppet motivation som Major Heading 

resulterade i 17 626 träffar vilket uppfattades för stort. Vid en snabb överblick var 

ämnet i artiklarna även djur. För att få en tydligare avgränsning lades fler sökord till 

för att i större utsträckning specifikt svara mot vårt syfte. Likaså lades 

inklusionskriterier till i form av människor, år 2008 och senare i datering och artiklar 

skrivna på engelska. Valet att begränsa sig till artiklar skrivna på engelska uppfattas 

vara en styrka då även internationella studier inkluderas i sökningen. Begreppen som 

lades till för att få en mer specifik sökning var omvårdnad (nursing), omsorg (care), 

patienter (patient) faktorer (factor). Vid sökningen trunkerades vissa sökord, enligt 

Friberg (2012) med en asterisk (*) för att få med olika böjningsformer på sökorden. I 

sökningen användes boolesk söklogik med sökoperator AND för att få fler resultat 

som svarade mot hela litteraturstudiens syfte. Sökoperator OR användes då både 

nursing och care användes som begrepp i sökningen, detta för att få med båda 

inriktningarna vilket i sin tur kunde leda till resultatartikel. Sökoperator NOT valdes 

inte att användas då risken för att missa relevanta resultatartiklar blivit större (ibid.). 

Vid sökningen visades inte så många träffar, därför valdes att inte ha några 

exklusionskriterier. Vid sökningen uppkom en osäkerhet då sökningarna gjordes om. 

Med exakt samma sökord och användning av MESH-termer varierade sökresultatet. 

Detta kunde leda till att vetenskapliga artiklar missades.  
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Svårigheten vid sökningen var att området visade sig vara dåligt beforskat. För att 

täcka in så många relevanta referenser som möjligt fokuserades sökning på sensitivitet 

snarare än specificitet (Willman et al, 2011) 

Efter varje sökning valdes de vetenskapliga artiklar som i sin titel svarade mot 

litteraturstudiens syfte och problemformulering ut till urval ett vilket betydde att dess 

abstract lästes igenom. Detta kan vara en stor svaghet i vår sökning och resultat att 

endast de artiklar vars titel svarade mot vårt syfte och problemformulering valdes ut 

för genomläsning. Det kan finnas flera artiklar som missats då svar på vårt syfte och 

problemformulering kan finnas som bifynd i andra artiklar. Att valet av artiklar till 

urval ett var att titeln skulle svara mot litteraturstudiens syfte kan också ses som en 

styrka då fyndet i de vetenskapliga artiklarna är huvudfynd. Vi ser det som en styrka 

att begreppet motivation inte framkommer som ett bifynd. Vid genomläsningen av 

abstracten var det inte alltid att motivation var studiens syfte, utan detta kom fram i 

resultatet. Den inledande sökningen genomfördes i Cinahl och sökningen i PubMed 

resulterade i flera dubbletter vilket kan stärka urvalet till resultatet och att valet av 

sökord var rätt.  

Artiklarna som hittades analyserades och tolkades först enskilt för att sedan 

tillsammans göra en gemensam granskning. Detta kan ses som en styrka att börja med 

en enskild granskning för att inte påverkas av varandras åsikter. Efter den 

gemensamma granskningen sågs en samstämmig syn på artiklarna som sedan beskrivs 

i resultatet.  

I resultatet användes åtta vetenskapliga artiklar vars resultat har sammanställts. Att 

enbart ha åtta artiklar i resultat kan ses som en svaghet. Problematiken i sökningen var 

att finna relevanta artiklar till litteraturstudiens syfte och problemformulering då 

området inte är brett beforskat. Samtliga artiklar som användes i resultatet hade 

vetenskaplig kvalitet grad 1 efter Olsson & Sörensens (2011) bedömningsmall för 

vetenskapliga artiklar. Detta stärker vårt resultat att dessa artiklar uppnådde en hög 

vetenskaplig kvalitet. I bedömningsmallen som användes graderades innehållet i 

artiklarna efter poäng. Detta arbetssätt underlättade arbetet vid granskning för att 

finna de artiklar som innehöll den eftersträvade vetenskapliga kvaliteten. Willman et 

al. (2011) beskriver möjliga svagheter i denna metod med att vid granskningen av de 

vetenskapliga artiklarna övervärderar eller undervärderar vissa faktorer vilket kan 

leda till att vetenskapliga artiklar inkluderas alternativt exkluderas på felaktiga 

grunder. Resultatet svarar mot studiens syfte och därmed är syftet med studien 

uppnått. 
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Resultatdiskussion 

Sjuköterskans omvårdnadsarbete skall utgå från evidensbaserad omvårdnad och det är 

sjuksköterskans ansvar att planera, utföra och utvärdera de ordinerade 

omvårdnadsåtgärderna (Ehnfors et al., 2013). SFS, 1998:531 kapitel 2 § 1 beskriver 

hälso- och sjukvårdens ansvar gentemot patienten som ”den som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet” (ibid.) För att sjuksköterskan skall kunna ge en god omvårdnad 

skall arbetet utgå från den enskilda människan där omvårdnadsprocessen skall 

fungera som ett stöd för sjuksköterskan (Ehnfors et al., 2013). Omvårdnadsdiagnoser 

inriktad mot motivation finns dock inte att hitta, varken nationellt eller internationellt 

vilket betyder att det inte finns en klinisk konklusion hur begreppet motivation skall 

användas i sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Carpenito, L. 2013; Johnson, M et al. 

2006; Ehnfors et al., 2014).  

För att stödja patienter som människor i vårdandets miljö och se en hälsoutveckling 

hos patienterna är begreppet motivation viktigt. Resultatet i litteraturstudien visar att 

det är uppenbart att motivationen hos patienten går att påverka. Sjuksköterskan skall i 

sitt yrke arbeta utifrån evidensbaserad omvårdnad och då motivation kan påverka och 

stärka patienten är det problematiskt att begreppet motivation inte har ett 

meningsinnehåll i omvårdnadsprocessen, främst då i omvårdnadsanamnes, 

omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärd. Austgard (2012) menar 

att då det inte finns någon meningsfullhet i begrepp finns det heller ingen mening, 

varken i texter eller kliniskt (ibid.) I VIPS (Välbefinnande, Integritet, Prevention, 

Säkerhet) beskrivs begreppet motivation först under omvårdnadsstatus och infördes år 

2013. Då VIPS-modellen är den vedertagna modellen i omvårdnadsarbetet och 

begreppet motivation inte finns i de andra delarna än patientens status är det 

problematiskt att utforma en omvårdnadsdiagnos. Då inte dokumentationssystemet 

inbjuder till att ta hänsyn till motivationens betydelse är risken att stora delar tappas 

bort. Genom en omvårdnadsdiagnos inriktad mot motivation hade underlättat och 

även tvingat sjuksköterskan, såväl ny som erfaren att ta hänsyn till motivations 

betydelse och de faktorer som kan påverka. Det är en risk att den nye sjuksköterskan 

inte tar hänsyn till detta vilket kan leda till skillnader i omvårdnaden. 

Då omvårdnadsforskningen inte i större utsträckning varken nationellt eller 

internationellt eller att begreppet motivation har en mening i text, ord och kliniskt 

finns risken att sjuksköterskan i sin yrkesutövning förbiser motivationens betydelse 

för patienten. Detta ser vi som en stor brist och ett möjligt utvecklingsbehov. 

För att lyckas motivera patienterna beskrev Sahlsten et al. (2009) tre strategier: att 

bygga en relation med patienten, att lära känna personen och införa en förståelse för 

självmedvetenhet (ibid). Då en människa drabbas av en sjukdom kan en betydande 
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osäkerhet öka och människans existens blir hotad. Sjuksköterskans uppgift kan då bli 

att bekräfta patienten, en bekräftelse som för patienten ökar den positiva värderingen 

av sig själv och minska osäkerheten. Bekräftelsen kan öka motivationen för att sträva 

efter det ideala jaget (Gustavsson, 2004). Fyndet i vår studie var att patienten i högre 

utsträckning hittar motivation då patienten och sjuksköterskan sätter gemensamma 

och realistiska mål, att sjuksköterskan har tid för att lära känna patienten och utifrån 

patientens förutsättningar planera målen (Hansen et al., 2010). Sjuksköterskans 

strategi för att motivera patienten kan vara motiverande samtal där sjuksköterskan 

genom att försöka lyssna, visa empati och förklara sin syn på problemet utveckla en 

stark relation mellan sjuksköterska och patient (Bartol, 2012). Att kunna arbeta efter 

vad Sahlsten et al. (2009), Gustavsson (2004) och Bartol, (2012) beskriver kräver 

väldigt mycket tid. I dagens omvårdnadsarbete kan sjuksköterskan i sitt dagliga arbete 

uppleva stress. Sjukvården har idag ett stort behov av att anställa sjuksköterskor. 

Frågeställningen vad gäller arbetsuppgifter är om sjuksköterskornas tid används till 

rätt uppgifter i omvårdnadsarbetet. Litteraturstudiens fynd bekräftar behovet av tid i 

omvårdnadsarbetet. Tiden till att lära känna patienten och sätta gemensamma mål 

finns ofta inte. Resultatet i litteraturstudien visar vikten av att ha en god relation med 

patienten och planera tillsammans med patienten. Att sedan omvårdnadsdiagnos med 

inriktning motivation saknas gör inte heller att detta arbete prioriteras. Hur 

sjuksköterskornas tid prioriteras i omvårdnadsarbetet bör diskuteras vidare, likaså hur 

sjuksköterskornas patientnära tid kan fördelas så att med omvårdnadstid frigörs. 

Faktorer som har en negativ inverkan på motivationen kan vara bristande ekonomi 

vilket kan gör det svårt att fullfölja de behandlingar som ordinerats (Jowsey et al., 

2011). Vid exemplet med patienterna med sjukdomen diabetes som minskade sin 

motivation då de inte hade råd att fullfölja sin behandling är troligtvis inte så stort i 

Sverige då all diabetesbehandling är gratis. Dock kan kostråden sätta hinder då kosten 

som ordinerats kan vara dyrare än den ”vanliga” kosten som patienten äter. 

Kostnaderna för behandlingen av diabetes täcks av försäkringar och samhället. Att 

staten bidrar till en kostnadsfri behandling borde minska ohälsa hos den enskilda 

individen. Kostnadsfri behandling borde ses som positivt. Den enskilda patienten kan 

dock drabbas av ekonomisk förlust i form av exempelvis inkomstbortfall till följd av 

sjukdom. Att kunna jämföra den socioekonomiska situationen är i framtiden intressant 

för att jämföra hur ekonomin påverkar behandlingstider. Har ekonomin en påverkan 

på motivationen? 

Jowsey et al. (2011) menar också att ensamheten minskar motivationen hos 

patienterna. Att människor upplever ensamhet kan leda till depression och på det 

sättet öka kostnaderna för sjukvård. Det är ännu viktigare att sjuksköterskan bekräftar 

dessa människor och tillsammans sätter upp gemensamma mål som i sin tur då skall 

öka motivationen (ibid.). I dagens sjukvård i kommunen har sjuksköterskan stora 
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områden och den patientnära kontakten är liten. Idag upplever många människor 

ensamhet vilket kan öka belastningen på den svenska sjukvården. En större ensamhet 

kan också leda till en minskad motivation. Sjuksköterskan kan ha en viktig roll i att 

bekräfta patienten och få en nära relation, men vilka skyldigheter och resurser har 

egentligen sjukvården för att möta denna problematik, en mer motiverad patient 

minskar i slutänden kostnaderna för sjukvården. Det borde efter våra fynd i 

litteraturstudien vara en stor vinning att arbeta med patientens motivation. Återigen 

kan problematiken kopplas till avsaknades av omvårdnadsdiagnoser. Att arbeta med 

och efter en omvårdnadsdiagnos kan stärka patientens motivation. Avsaknaden av 

omvårdnadsdiagnos med inriktning mot motivation bidrar till att sjuksköterskan inte 

till fullo kan kartlägga problematiken kring patientens ensamhet kopplat till 

motivation och därmed inte vidta rätt omvårdnadsåtgärder. 

Utifrån de fyra kategorierna som framkom i resultatet visar att det utifrån inre och 

yttre motivationsfaktorer finns möjlighet att påverka motivationen hos patienten. Att 

patientens glidning mellan det oönskade jaget och det önskade jaget är en ständig 

rörelse. Utifrån de kategorierna som framkommit i resultatet går det att som 

sjuksköterska påverka. Utan stimuli i kategorierna kan det leda till en minskad 

motivation. För att sjuksköterskan skall vara medveten om patientens förutsättningar 

för att uppnå de uppsatta målen krävs en nära relation och intresse för att lära känna 

patienten.  

Konklusion 

För att öka patienternas motivation krävs att sjuksköterskan bygger relation med 

patienten, lär känna patienten och inför en förståelse av självmedvetenhet hos 

patienten. Det är hela tiden patientens självmedvetenhet som styr motivationen där 

avsaknaden av den innebär en minskad motivation. Motivationen hos patienterna styrs 

av strävan från det oönskade jaget till det önskade jaget. För att stärka patientens 

motivation kan sjuksköterskan använda sig av motiverande samtal där förståelse kan 

öka, likaså att gemensamma realistiska mål kan sättas. Då patienten har realistiska 

mål att nå är det lättare att nå dessa. Det krävs att sjuksköterskan är helt närvarande 

för att patienten skall känna förtroende, ett förtroende som ökar möjligheterna att nå 

de uppsatta målen. Det är inte bara sjuksköterskan som har betydelse för att patienten 

skall lyckas, även de närstående har betydelse. De patienter som har en god kontakt 

med närstående lyckas i större utsträckning att nå målen. En försämrad ekonomi och 

ensamhet är två faktorer som kan medföra en minskad följsamhet i behandlingen 

vilket leder till minskat motivation och förlängd behandlingstid vilket ökar 

kostnaderna för sjukvården.   
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Implikation 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete styrs till stor del av omvårdnadsdiagnoser. Då 

detta inte finns, varken nationellt eller internationellt är det önskvärt med fortsatt 

forskning inom området. Resultatet i litteraturstudien har tydligt visat vikten av 

motivationens betydelse hos patienterna men också hur sjuksköterskans roll kan 

påverka patientens motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REFERENSLISTA 

Alligood, MR. (2014) Nursing theorists and their work. Elsevier Mosby 

 

Austgard, K. (2012). Hvorfor trenger vi humanistisk kunnskap i sykepleien. Vård i 

Norden 3/202. Publ. NO 105 Vol. 32 PP 9-12  

 

*Bartol, T. (2012). Improving the treatment experience for patients with type 2 

diabetes: Role of the nurse practioner. American Academy & Nurse Practioners 24, 

270-276. 

 

Bulechek, GM., Butcher, HK., McCloskey Dochterman, JM & Wagner, C. (2012) 

Nursing Interventions Classification (NIC). Elsevier Mosby 

 

Carpenito, JL. (2013) Nursing diagnosis – application to clinical practice.  

 

Deci, E.L. (2004) Intrinsic motivation and self-determination. Encyclopedia of 

applied psychology. Elsevier. 

 

Dorresteijn, J., & Valk G. (2012). Patient education for preventing diabetic foot 

ulceration. Diabetes metabolism research and reviews 28: 101-106. DOI: 

10.1002/dmrr.2237. 

Ehnfors, M., Ehrenberg, A., & Thorell-Ekstrand, I. (2014). Nya Vipsboken. 

Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet. Lund: Studentlitteratur 

 

 

Eriksson, M. (2007). Untravelling the mystery of salutogenesis. Doktorsavhandling. 

Turku: Åbo Akademi, Folkhälsan. 

 

Eriksson, K. (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Eriksson, K. (2014). Vårdprocessen. Stockholm: Liber 

 

*Fleury, J., & Sedikides, C. (2007). Wellness Motivation in Cardiac Rehabilitation: 

The role of self-knowledge in cardiovascular risk modification. Research in Nursing 

& Health, 30, 370-384. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Friberg, F. (2012) Dags för uppsats. Studentlitteratur AB, Lund. 

Friberg, F. & Öhlén, J. (2014) Omvårdnadens grunder – perspektiv och 

förhållningssätt. Studentlitteratur AB, Lund. 



 

 

Gustavsson, B. (2004). Bekräftande omvårdnad – SAUK-modellen för vård och 

omsorg. Studentlitteratur AB, Lund. 

*Hansen, E., Landstad, B., Hellzén, O., & Svebak, S. (2010). Motivation for lifestyle 

changes to improve health in people with impairs glucose tolerance. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2010.00853.x 

Hein Hellegard, H. (2012). Motivation – Motivationsteorier & praktisk tillämpning. 

Liber. 

Herrström, S. (2001). Problemlösningens filosofi och teknik. Stockholm: Svenska 

förlaget 

Johnson, M., Moorhead, S., Bulechek, G., Butcher, H., Maas, M., & Swanson, E. 

(2006) NOC and NIC Linkages to NANDA-I and clinical conditions. Elsevier Mosby 

*Jowsey, T., Pearce-Brown, C., Douglas, KA., & Yen, L. (2011). What motivates 

Australian health service users with chronic illness to engage in self-management 

behavior? Health Expectations, 17, pp. 267 – 277. DOI: 10.1111/j.1369-

7625.2011.00744.x 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering. Lund: 

Studentlitteratur. 

Henricson, M. (2014). Vetenskaplig teori och metod, från idé till examination inom 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Koernig Blais, K., Hayes, J., Kozier, B., & Erb, G. (2006). Professional nursing 

practice – concepts and perspectives. Pearson Education Ltd. 

*Korkiakangas, E., Alahuhta, M., Husman, P., Keinänen-Kiukaanniemi., Taanila, A., 

& Laitinen, J. (2010) Motivators and barriers to exercise among adults with a high 

risk of type 2 diabetes – a qualitative study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 

DOI: 10.1111/j.1471-6712.2010.00791.x 



 

 

Millere, A., Puce, A., Millere, E., Zumente, Z., Sudraba, V., Deklava, L.,”…” Vagale, 

A. (2014). Treatment motivation factor analysis of patients with substance use 

disorders in Latvia. Social and behavioral sciences 159 298-302. DOI: 

10.1016/j.sbspro.2014.12.376 

Nationalencyklopedin (NE). (2015).   

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motivation 

Hämtad 2015-03-15 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Liber. 

Rose, S., & Chang H-S. (2010). Motivating clients in treatment groups. Social work 

with groups, 33:260-277. DOI: 10.1080/01609510903551241 

Reiss, S. (2012). Intrinsic and Extrinsic Motivation. Teaching of psychology 39(2) 

152 – 156. 

*Sahlsten, M., Larsson, I., Sjöström, B., & Plos, K. (2008). Nurse strategies for 

optimizing patient participation in nursing care. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2008.00649.x 

Sabourin, BC., & Pursley, S. (2013). Psychosocial issues in diabetes self-

management: strategies for healthcare providers. Canadian journal of diabetes 37 

(36-40). 

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 20150206 från, 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf  

*Tay, K., Drury, V & Mackey, S. ( 2014). The role of intrinsic motivation in a group 

of low vision patients participating in a self-management programme to enhance self-

efficacy and quality of life. Internation Journal of Nursing Practice, 20, 17-24. DOI: 

10.1111/ijn.12110 



 

 

*Wahman, K., Biguet, G., & Levi, R. (2006). What promotes physical activity after a 

spinal cord injury? An interview study from a patient perspective. Disability and 

Rehabilitation 28(8). 481-488. DOI: 10.1080/09638280500211932 

Wiklund Gustin, L & Bergbom, I. (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och 

praktik. Lund: Studentlitteratur 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011) Evidensbaserad omvårdnad. En bo 

mellan forskning & klinisk verksamhet. Studentlitteratur AB, Lund. 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord Cinahl PsycInfo PubMed 

Motivation Motivation (Exact Major 

Heading) 

Motivation (Major 

Subject) 

Motivation (Mesh Major 

Topic) 

 

Omvårdnad Nurs* (Word in Subject 

Heading) 

Nurs* (Document Title) Nurs* (Fritext) 

Nurs* (Mesh 

Subheading) 

 

Omsorg Care* (Word in Subject 

Heading) 

Care* (Document Title) Care* (Fritext) 

Care* (Mesh 

Subheading) 

 

Patient Patient (Word in subject 

Heading) 

Patient (Document Title) 

Patient (Fritext) 

Patient* (Mesh 

Subheading) 

 

Faktorer Factor (Fritext) Factors (Document Title) Factors (Fritext) 

 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/limits/boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

20150215 Cinahl Motivation (MM) 

No limits 

17.626 0 0 0 

20150215 Cinahl Motivation (MM) AND 

nurs* OR care OR caring 

(MW) 

No limits 

6430 0 0 0 

20150215 Cinahl Motivation (MM) AND 

nurs* OR care OR caring 

(MW) 

Limits:  

1199 0 0 0 

20150215 Cinahl Motivation (MM) AND 

nurs* OR care OR caring 

(MW) 

Limits: English, abstract 

available, year 2008, all 

adults 

535 15 2 1 

20150215 Cinahl Motivation (MM) AND 

nurs* OR care OR caring 

(MW) AND patient* 

Limits: English, all adults, 

peer-reviewed, year 2008. 

76 22 6 2 

20150215 Cinahl Motivation (MM) AND 

factor AND patient AND 

nurs* or caring. 

Limits: English, abstract 

available, year 2008, all 

adults 

38 6 4 1 

20150216 PsycInfo Motivation (MJSUB) AND 

nurs* OR caring (TI) 

Limits: peer-reviewed, year 

2008, english 

42 2 1 1 

20150216 PsycInfo Motivation (MJSUB) AND 

nurs* OR caring (TI) AND 

patient 

Limits: peer-reviewed, year 

2008, english 

11 0 0 0 
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20150216 PsycInfo Motivation MJSUB) AND 

factors AND patient (TI). 

Limits: 2008, English, adult 

60 5 1 1 

20150216 PubMed Motivation (MeSH Major 

Topic) AND nurs* OR 

caring AND factors 

Limit: 5 years, english, 

abstract available 

217 0 0 0 

20150216 PubMed Motivation (MeSH Major 

Topic) AND nurs* OR care 

OR caring (MeSH 

subheading) 

Limits: English, abstract 

available, year 5 years, 

adults 

68 3 0 0 

20150216 PubMed Motivation (MeSH Major 

Topic) AND nurs* OR care 

OR caring AND patient* 

(MeSH subheading) 

Limits: English, abstract 

available, year 5 years, 

adults 

34 7 0 0 

20150220 Manuell 

sökning 

Fleury, J., & Sedikides, C. 

(2007). Wellness 

Motivation in Cardiac 

Rehabilitation: The role of 

self-knowledge in 

cardiovascular risk 

modification. 

1 1 1 1 

20150220 Manuell 

sökning 

Wahman, K., Biguet, G., & 

Levi, R. (2006). What 

promotes physical activity 

after a spinal cord injury? 

An interview study from a 

patient perspective. 

1 1 1 1 

 

 

 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

Referens Bartol, T. (2012). Improving the treatment experience for patients with type 2 diabetes: Role of 

the nurse practioner. American Academy & Nurse Practioners 24, 270-276. 

 

Land 

Databas/årtal 

USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roll I att motivera och guida patienter med typ 2 

diabetes för att stötta dessa i hanteringen av sin sjukdom. 

 

Metod: 

Design 

 

Kvalitativ studie.  

Tematisk analys 

Datainsamling Datainsamlingen har genomförts genom personliga erfarenheter och kliniska studier. 

Dataanalys Utgångspunkten i analysen är tidigare vetenskapliga artiklar inom praktiserande sjuksköterskors 

roll i diagnostisering och tidigt omhändertagande av patienter med typ-2 diabetes. Utifrån dessa 

artiklar implementeras och analyseras olika tema vad gäller behandling för att stärka patienters 

motivation, kunskap och färdighet för att hantera sin diabetes. 

Etik Etiska ställningstagande redovisas ej. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

 

Slutsats Typ 2 diabetes är en kronisk sjukdom som patienten framgångsrikt kan hantera om denne har rätt 

motivation, kunskap och färdighet. Sjuksköterskan har en central roll i att utbilda och hjälpa 

patienten förstå behovet av, och fördelarna med ökad kontroll. Sjuksköterskans roll är också att 

hjälpa till att motivera patienten till att bli mer aktiv och självständig i sin behandling. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 
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Artikel 2 

 

 

 

 

 

Referens Fleury, J., & Sedikides, C. (2007). Wellness Motivation in Cardiac Rehabilitation: The role of 

self-knowledge in cardiovascular risk modification. Research in Nursing & Health, 30, 370-384. 

 

Land 

Databas/årtal 

USA 

Manuell sökning 

Syfte Syftet med studien var att undersöka rollen av självkännedom för att minska riskfaktorer.   

Metod: 

Design 

 

Kvalitativ studie.  

Tematisk analysmetod. 

Urval 24 deltagare, 17 män och 7 kvinnor deltog i studien. Åldern på deltagarna var 38 – 79 år. Urvalet 

var människor med hjärtsjukdom och ingick i rehabiliteringsprogram. Kunna prata engelska och 

ge sitt med givande. 

Datainsamling Datainsamlingen påbörjades med ostrukturerade intervjuer som spelades in där den intervjuade 

personen fick välja plats. Samtliga intervjuer innehöll samma frågor. Av de 24 människorna som 

intervjuades valdes fyra stycken ut och intervjuades en andra gång. Dessa valdes ut då de ansågs 

bäst kunna klargöra och verifiera viktiga koncept. 

Dataanalys Resultatet analyserades genom att använda kvalitativ innehållsanalys. Genom analysen 

kategoriserades olika tema och mönster. Dataanalysen genomfördes i två steg. I den första 

analysen var målet att skaffa förståelse för de intervjuades svar och placera in dessa i olika 

kontext. I det andra analyssteget skapades kategorier utifrån tema och mening. 

Etik Etiska ställningstagande redovisas ej i studien. 

Bortfall Bortfall redovisas ej 

Slutsats Slutsatsen av studien pålyser vikten av att själv kunna identifiera riskfaktorer och utifrån dessa 

känna motivation till att själv minska risken för sjukdom. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 
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Artikel 3 

 

 

 

Referens Hansen, E., Landstad, B., Hellzén, O., & Svebak, S. (2010). Motivation for lifestyle changes to 

improve health in people with impairs glucose tolerance. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2010.00853.x 

Land 

Databas/årtal 

Norge 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att identifiera faktorer som påverkar motivationen till livsstilsförändringar 

för att reducera riskerna vid typ2-diabetes. 

Metod: 

Design: 

 

Kvalitativ studie.  

Tematisk analys. 

 

Urval 18 personer boende i Norge, fyra män och 14 kvinnor i åldern 33 – 69 år. Samtliga deltagare hade 

sjukdomen diabetes. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga: Vad 

motiverar dig för att överväga att genomföra livsstilsförändringar? Efter den inledande öppna 

frågan kompletterades intervjun med flera andra frågor. Intervjuernas längd var mellan 35 – 50 

minuter. Intervjuerna spelades in. 

Dataanalys Analysen av datan genomfördes genom summativ innehållsanalys vilket innebär att räkna och 

jämföra nyckelord och innehåll. Första steget i analysen lyssandes de inspelade intervjuerna 

igenom och jämförde dialogen med de skrivna anteckningarna. Andra steget renskrevs 

intervjuerna och lästes igenom ett flertal gånger varpå olika kategorier framträdde. Slutligen 

sammanställdes varje intervju individuellt för att sedan sammanställdes alla intervjuer. 

Etik Undersökningen godkändes av det regionala etiska rådet. Skriftligt godkännande för deltagande i 

studien inhämtades från varje deltagare i enlighet med Helsingforsdeklarationen. 

Bortfall 0 

Slutsats Människor med diabetes finner stor vikt av fyra motivationsfaktorer som struktur, aktivitetsnivå, 

sociala relationer och sjukdomsmedvetande. Det menas också att det bör tas hänsyn till faktorerna 

på det individuella planet i den traditionella vården. Även uppföljning av de vidtagna åtgärderna 

visade sig vara avgörande för att patienterna skulle hålla fast vid de livsstilsförändringar som 

gjorts. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 
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Artikel 4 

 

Referens Jowsey, T., Pearce-Brown, C., Douglas, KA., & Yen, L. (2011). What motivates Australian health 

service users with chronic illness to engage in self-management behavior? Health Expectations, 

17, pp. 267 – 277. DOI: 10.1111/j.1369-7625.2011.00744.x 

Land 

Databas/årtal 

Australien 

PsycInfo – 2011 

 

Syfte Syftet med studien var att beskriva motivation för och emot egenvård hos patienter med diabetes, 

kronisk hjärtsjukdom eller KOL. 

 

Metod: 

Design 

 

En kvalitativ studie.  

Tematisk analys  

Urval 28 män och 24 kvinnor mellan 45-85 år med en eller flera av diagnoserna diabetes, KOL eller 

kronisk hjärtsjukdom. 87 % av deltagarna hade minst en av diagnoserna. Patienterna valdes ut från 

två olika distrikt i Australien med olika socio- demografiska profiler. Det ena distriktet hade en 

stor del invånare med Aboriginskt ursprung. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes genom personliga semistrukturerade djupintervjuer vars längd 

varade mellan 45 – 90 minuter. Intervjuerna genomfördes av sex olika forskare. Intervjuerna 

spelades in och skrevs ut ordagrant.   

Dataanalys Dataanalysen gjordes genom kvalitativ innehållsanalys. Den primära analysen fokuserade på 

deltagarens erfarenhet av kronisk sjukdom och interaktion med sjukvården. I den andra analysen 

fokuserades det mot motivation för att hitta subtema till motivation och mönster och 

beröringspunkter mellan dessa subtema och tidigare identifierade tema. 

Etik Etiskt godkännande för studien inhämtades från lokalt etiskt råd samt från Aboriginal Health and 

Medical research Council. 

Bortfall Bortfall redovisas ej 

 

Slutsats För framgångsrik behandling av kronisk sjukdom krävs att man förstår att det finns flera 

bakomliggande faktorer till motivation som är sammankopplade. Framförallt familjens betydelse 

som extern källa till motivation och att det därmed behövs ökade resurser för att stärka familjer 

som deltar i vården kring den sjuke. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 
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Artikel 5 

 

 

 

 

Referens Korkiakangas, E., Alahuhta, M., Husman, P., Keinänen-Kiukaanniemi., Taanila, A., & Laitinen, J. 

(2010) Motivators and barriers to exercise among adults with a high risk of type 2 diabetes – a 

qualitative study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. DOI: 10.1111/j.1471-

6712.2010.00791.x 

Land 

Databas/årtal 

Finland 

Cinahl - 2010 

Syfte Syftet med studien var att finna motivationsfaktorer och hinder för att motionera hos människor 

med typ2-diabetes. 

Metod: 

Design 

 

En kvalitativ studie.  

Tematisk analys. 

Urval 74 stycken högriskpatienter med typ2-diabetes valdes ut och följdes upp med hjälp av 

videokonferenser. Deltagarna i studien rekryterades från primärvården samt privata vårdgivare. 

Patienter som medicinerade för fetma, led av depression eller annan allvarlig psykisk sjukdom fick 

inte delta i studien. 

Datainsamling Band- och videoinspelade gruppintervjuer med patienter med diabetes. Intervjuerna genomfördes 

som fyra stycken 1,5 timmarssessioner  med två veckors interavall. Samt en uppföljningssession 

eftre sex månader. 

Dataanalys Den kvalitativa datan analyserades genom induktiv innehållsanalys. Under analysen läste man och 

titta på ljud och bildupptagningarna flera gånger. Genom analysen framkom olika kategorier och 

underkategorier som senare redovisas i artikels resultat. Forskarna diskuterade gemensamt 

insamlad data, metod och analysprocessen kontinuerligt under studiens gång. 

Etik Studien godkändes av etiska kommittén för sjukhusen i Helsingfors och Uusimaa. 

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Resultatet i studien visar att patienter under handledning upplevde många meningsfulla 

motivationsfaktorer och få motivationsfaktorer som inverkade negativt. I handledningen av 

patienterna var det viktigt att ta hänsyn till familj, träning och sociala strukturer. 
 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 
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Artikel 6 

 

 

 

Referens Sahlsten, M., Larsson, I., Sjöström, B., & Plos, K. (2008). Nurse strategies for optimizing patient 

participation in nursing care. Scandinavian Journal of Caring Sciences. DOI: 10.1111/j.1471-

6712.2008.00649.x 

Land 

Databas/årtal 

Sverige 

Cinahl - 2008 

Syfte Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskornas roll i att hitta omvårdnadsåtgärder för att 

stimulera/optimera patienternas deltagande i omvårdnaden. 

Metod: 

Design 

 

Kvalitativ studie. 

Tematisk analys 

Urval 16 deltagare i referensgrupper valdes ut inom den somatiska vården. Alla deltagare var kvinnor. 

Krav på deltagarna var att de skulle arbeta på en avdelning där man har en uttryckt vårdfilosofi. 

Datainsamling Datainsamling genomfördes genom intervjuer med fokusgrupper. Varje intervju varade mellan 1.5 

och 2 timmar och genomfördes av samma forskare. Ytterligare en forskare observerade 

intervjuerna och gjorde anteckningar. Efter intervjuerna gjordes en sammanställning som sedan 

fick kommenteras ytterligare av deltagaren. Alla intervjuer spelades in och skrev ut ordagrant.  

Dataanalys Dataanalysen genomfördes genom innehållsanalys. Genom analysen framträdde tio stycken 

subkategorier baserade på likheter och skillnader. 

Etik Inget formellt tillstånd från etiska kommittén behövdes. Deltagarna i studien fick information om 

studien både muntligt och skriftligt och gav efter detta sitt godkännande till att delta i studien. 

Bortfall 4 st 

Slutsats Strategierna för att få patienterna delaktiga och motiverade till omvårdnaden var att 1. Bygga 

relationer 2. Lära känna personen 3. Ta vara på egenvårdskapaciteten. Sjuksköterskan bör sträva 

efter att guida patienten mot meningsfulla erfarenheter, upptäckter, lärande och utveckling. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 
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Artikel 7 

 

 

 

 

Referens Tay, K., Drury, V & Mackey, S. ( 2014). The role of intrinsic motivation in a group of low vision 

patients participating in a self-management programme to enhance self-efficacy and quality of life. 

International Journal of Nursing Practice, 20, 17-24. DOI: 10.1111/ijn.12110 

Land 

Databas/årtal 

Singapore 

Cinahl - 2012 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur inre motivationsfaktorer ökar livskvaliteten och upplevd 

självförmåga. 

Metod: 

Design 

 

Kvalitativ studie.  

Urval 20 patienter från två ögonkliniker valdes ut. Inklusionkriterier var att deltagarna skulle var över 50 

år, synen skulle vara sämre än 6/24, förstå engelska samt inte ha några kognitiva besvär. Efter 

gallring utifrån kriterierna återstod 9 patienter som deltog i studien. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes genom att deltagarna fick fylla i frågeformulär före och efter 

deltagande i interventionsprogram.  

Dataanalys I dataanalysen sammanställdes och jämfördes svaren från de tre olika frågeformulären och 

beräknade hur inre motivation och upplevd självförmåga påverkar varandra. 

Etik Etiskt godkännande inhämtades från National University Hospital och levde upp till kraven enligt 

Helsingforsdeklarationen. 

Bortfall 11 

Slutsats Studien visar ett positivt samband mellan ökad livskvalitet och inre motivationsfaktorer. Genom 

att stärka dessa faktorer ökade livskvaliteten. Framför allt såg man störst skillnad hos de yngre 

deltagarna, 60 år och yngre.     

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Wahman, K., Biguet, G., & Levi, R. (2006). What promotes physical activity after a spinal cord 

injury? An interview study from a patient perspective. Disability and Rehabilitation 28(8). 481-

488. DOI: 10.1080/09638280500211932 

Land 

Databas/årtal 

Sverige 

Manuell sökning  

Syfte Syftet med studien var att identifiera faktorer som främjar deltagande i fysisk aktivitet. 

 

Metod: 

Design 

 

Kvalitativ studie.  

Tematisk analys 

Urval 16 personer, 4 kvinnor och 12 män. Alla deltagare hade allvarlig ryggradsskada sedan 2 – 41 år 

tillbaka. Åldern på deltagarna var mellan 21-61 år. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Riktlinjerna för intervjuerna 

baserades på tidigare studier och författarnas kliniska erfarenhet. Av intervjuerna genomfördes 11 

av dessa genom personliga möten, fem intervjuer genomfördes via telefon av praktiska skäl. Hela 

intervjun spelades in och skrevs sedan ut ordagrant. 

Dataanalys Analysen genomfördes i sex steg. Det första steget var att läsa igenom de utskrivna intervjuerna 

för att få en överblick av materialet. I andra steget skedde en sortering av relevant fakta. 

Informationen analyserades sedan under steg tre för att hitta mönster och likheter. Detta 

grupperades senare i olika tema. Under steg fyra undersöktes de olika tema för att undvika 

överlapp. Under det femte steget sattes olika etiketter på de olika tema utifrån innehåll. I det sista 

steget valdes specifika citat ut för att illustrera de olika tema. För att säkerställa kvaliteten 

analyserades intervjuerna först enskilt och sedan tillsammans. 

Etik Godkännande för studien inhämtades från regionalt etiskt råd. 

Bortfall 1 

Slutsats Studien visar att positiva förebilder, vara förebild för andra, individuella mål och nyorientering 

ökar motivationen till att bli mer fysiskt aktiv. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 
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