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ABSTRACT 

Background: Despite a lot of science and knowledge that shows big health benefits from 

physical activity and health risks from physical inactivity, more people become sedentary like 

a pandemic, and as many as dies of smoking dies of sedentary. Global multidisciplinary 

interventions are necessary and the occupational health nurse plays an important role, through 

the opportunity to work with health promotion and motivate individuals to improve physical 

activity. Orem´s theory of Nursing can be used as structure for the work of health promotion. 

Purpose: The purpose of the study was to describe individual experiences of motivation to 

physical activity in a health promotion perspective. 

Method: The study was performed as a literature study, qualitative approach and descriptive 

design. The analysis was performed as Thematic analysis. 

Results: The result is based on fifteen qualitative articles and four main themes emerged, To 

be included in a context, To be rewarded, To improve and maintain health, To experience self-

reliance and eleven sub-categories, which all presented in the result. The result also describes 

the obstacles encountered for physical activity.  

Conclusion: There are several factors that motivate and prevent physical activity. Is it that the 

obstacles weigh heavier when sedentary increases? The occupational health nurse has an 

opportunity to influence individuals to increase physical activity through knowledge of the 

factors that motivate and prevent. The workplace is an excellent arena for health promotion 

work that motivates individuals to physical activity. 

Keywords: Motivation, Barriers, Physical activity, Health promotion work, Self-care, 

Occupational health nurse, Occupational health services  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Trots att det finns mycket forskning som visar att det finns stora hälsovinster med 

att vara fysiskt aktiv och stora hälsorisker vid fysisk inaktivitet, ökar vårt stillasittande likt en 

pandemi, och lika många dör av stillasittande livsstil som av rökning. Multidisciplinära insatser 

krävs världen över och i detta är företagssjuksköterskan en viktig aktör, genom möjligheten att 

arbeta hälsofrämjande för att motivera individer till ökad fysisk aktivitet. Som struktur för det 

hälsofrämjande arbetet kan Orems omvårdnadsteori om egenvårdsbalans användas. 

Syfte: Syftet var att beskriva individers upplevelse av motivation till fysisk aktivitet ur ett 

hälsofrämjande perspektiv. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie utifrån kvalitativ ansats med deskriptiv 

design. Analysen genomfördes utifrån Tematisk analys. 

Resultat: Resultatet bygger på 15 artiklar med kvalitativ forskningsmetodik och resulterade i 

fyra Huvudteman, Att ingå i ett sammanhang, Att bli belönad, Att förbättra och behålla hälsan, 

samt Att ha självtillit och elva Subkategorier, vilka samtliga presenteras i resultatet. I resultatet 

beskrivs även framkomna hinder för fysisk aktivitet. 

Konklusion: Det framkommer ett flertal faktorer som motiverar och hindrar till fysisk aktivitet. 

Är det så att hindren väger tyngre då stillasittande ökar? Företagssjuksköterskan har en 

möjlighet att påverka individer till ökad fysisk aktivitet genom kunskap om de faktorer som 

motiverar och hindrar. Arbetsplatsen är en utmärkt arena för hälsofrämjande arbete som 

motiverar till fysisk aktivitet. 

Nyckelord: Motivation, Hinder, Fysisk aktivitet, Hälsofrämjande arbete, Egenvård, 

Företagssjuksköterskan, Företagshälsovård, Orem´s omvårdnadsteori 
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BAKGRUND 

Inledning 

Motivation är drivkraften för att genomföra en förändring (Holmberg, 2015). Genom att 

motivera till ökad fysisk aktivitet (FA), bland den arbetsföra befolkningen, bidrar 

företagssjuksköterskan (FSK) till det hälsofrämjande arbetet, vilket även ökar folkhälsan 

(Statens offentliga utredningar [SOU], 2011). Men trots att det finns en mängd forskning som 

visar på stora hälsovinster av FA, samt hälsorisker vid fysisk inaktivitet (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2011), ökar stillasittande livsstil, likt en pandemi, i vårt samhälle (Reis et al., 

2016). Globalt sett rör sig en tredjedel av befolkningen för lite (Hansen & Sundberg, 2014). Då 

livsstilsrelaterad ohälsa ökar (Orth-Gomér & Perski, 2008), ökar även kravet på fördjupad 

kunskap inom hälsofrämjande arbete hos FSK, för att motivera individer till livsstilsförändring 

(Riksföreningen för Företagssköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

World Health Organization (WHO) har lagt till fysisk inaktivitet på listan över orsaker till 

sjukdom och för tidig död. På listan finns exempelvis även rökning, alkohol-överkonsumtion, 

ohälsosam kost, övervikt och högt blodtryck (World Health Organization [WHO], 2014). Idag 

dör i förtid lika många, över 5 miljoner, av stillasittande livsstil som av rökning (Hansen & 

Sundberg, 2014) och fysisk inaktivitet placerar sig som den fjärde största orsaken till för tidig 

död (Folkhälsomyndigheten, 2017a). En väsentlig förbättring av hälsan bland jordens 

befolkning kan ske genom att stillasittande livsstil minskar (Lee et al., 2012). Det kräver 

multidisciplinära folkhälsoinsatser världen över, vilket är en utmaning, men möjligt att 

genomföra genom politiskt stöd för fysiskt aktiv livsstil, samt samarbete även utanför hälso- 

och sjukvården (Reis et al., 2016). I Sverige finns ett regeringsbeslut, daterat 2016-05-04, där 

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram ett underlag med förslag på insatser på 

nationell, regional och lokal nivå för ökad FA (Regeringen, 2016). En viktig aktör i 

välfärdssamhället är företagshälsovården (FHV), vars uppdrag bland annat innebär 

hälsofrämjande insatser (SOU, 2011). WHO beskriver arbetsplatsen som en väsentlig arena för 

hälsofrämjande åtgärder för ökad FA bland den vuxna befolkningen (World Health 

Organization [WHO], 2016). FSK är den största enskilda yrkesgruppen som deltar i 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatser, dels som enda profession men också i team med 

exempelvis företagsläkare, arbetsmiljöingenjör, psykolog och ergonom (Whitaker & Baranski, 

2001). 



2 
 

Hälsa 

De bestämningsfaktorer som påverkar hälsan är biologiska faktorer, levnadsvanor, relationer 

och samhällsfaktorer (Folkhälsomyndigheten, 2015b). Enligt WHO (World Health 

Organization [WHO], 1946; World Health Organization [WHO], 2006) definieras hälsa (fritt 

översatt av författarna) som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. Enligt Schäfer 

Elinder och Faskunger (2006)  är denna definition endast en vision och har kritiserats för att 

vara både opraktisk och utopisk. Vid Ottawa Charter for Health Promotion (World Health 

Organization [WHO], 1986) beskrevs istället hälsa som en resurs i det dagliga livet för att nå 

olika mål, och inte målet med livet, där både individuella och sociala resurser, samt fysisk 

förmåga framhålls vara av vikt. 

Folkhälsa definieras hur god hälsan är och hur jämlikt fördelad den är(Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006) och målet med folkhälsoarbete är att skapa förutsättningar i samhället för god 

hälsa på lika villkor (Folkhälsomyndigheten, 2015a).  

Hälsan, och därmed folkhälsan, påverkas av livsstil och levnadsvanor. Livsstil innefattar, 

förutom levnadsvanor, även värderingar och hur individen använder sin tid. Levnadsvanor 

påverkar kroppens inre miljö, exempelvis utifrån FA, mat- och sömnvanor. Hur individen 

tänker och handlar kring sina levnadsvanor avgörs av kunskap, medvetenhet, värderingar och 

motivation (Winroth & Rydqvist, 2008). På individnivå kan hälsa beskrivas vara en subjektiv 

upplevelse, vilken skapas i en ständigt pågående process som handlar om livet, bland annat 

innefattande goda levnadsvanor, såsom FA (Johansson, 2010). 

 

Fysisk inaktivitet 

Fysisk inaktivitet, eller stillasittande livsstil, definieras som vaken tid med avsaknad, eller litet 

inslag, av kroppsrörelse där energiförbrukningen är nära den i vila (Mattsson, Jansson & 

Hagströmer, 2016). En stillasittande livsstil innebär således få inslag av promenader eller 

cykelturer för att förflytta sig, stillasittande arbetsuppgifter, samt i övrigt låg nivå av FA 

(Faskunger, 2013).  

Fysisk inaktivitet kan kopplas till inflammatoriska processer som leder till ökad risk för 

sjukdom (Lindholm et al., 2014) och forskningen visar att risk för exempelvis colon- och 

bröstcancer (Buckley et al., 2015; Lee, 2012; Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) diabetes, 

hjärtkärlsjukdom, (Buckley et al., 2015; Lee, 2012; Wennberg et al., 2016), benskörhet (Schäfer 

Elinder & Faskunger, 2006), och risk för för tidig död ökar vid fysisk inaktivitet (Buckley et 
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al., 2015; Lee, 2012; Wennberg et al., 2016). Även risk för fetma ökar (Orth-Gomer & Perski, 

2008) och fetman i sig är en riskfaktor för bland annat hjärt-kärlsjukdom och diabetes (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012), samt för depression (Hansen, 2016). 

 

Fysisk aktivitet 

Kroppen kräver FA för optimal funktion (Faskunger, 2013). FA definieras som kroppsrörelse 

med energiförbrukning högre än den energiförbrukning vila kräver (Mattson, Hansson & 

Hagströmer, 2014). Motion beskrivs som regelbunden, planerad och strukturerad FA, i syfte att 

stärka eller upprätthålla fysisk kondition, muskelstyrka och balans (Faskunger, 2013). Fysisk 

träning innefattar en tydlig målsättning att öka prestationsförmåga, kondition eller 

muskelstyrka, inom någon sport och ofta i tävlingssyfte (Folkhälsomyndigheten, 2017b). 

Fortsättningsvis används begreppet FA genomgående i studien oavsett art och intensitet på den 

fysiska aktiviteten.  

Långvarigt sittande bör undvikas genom inslag av korta pauser. Alla över 18 år rekommenderas 

vara fysiskt aktiva med måttlig intensitet minst 150 minuter sammanlagt per vecka, fördelat 

över veckans dagar med minst 30 minuter per tillfälle (Jansson, Hagströmer & Anderssen, 

2016). Måttlig intensitet utgår från individens förmåga och varierar således, med definitionen 

att andas fortare än normalt med något ökad pulsfrekvens (Faskunger, 2013).  

Det finns vetenskaplig grund för att mer än 30 olika sjukdomstillstånd kan förebyggas och 

behandlas med FA (Folkhälsomyndigheten, 2017a), se exempel under rubriken ”Fysisk 

inaktivitet”, samt även minskar funktionsnedsättning på grund av hög ålder (Wennberg et al., 

2016).  Psykisk ohälsa, såsom oro, ångest och depression kan förbättras (Faskunger, 2013), och 

det sistnämnda kan möjligen på sikt behandlas lika effektivt med FA som med 

läkemedelsbehandling eller psykoterapi (Hansen, 2016; Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 

Vinster vid regelbunden FA är exempelvis att kondition, muskelstyrka, muskelfunktion 

(Lindholm et al., 2014 Faskunger, 2013), balans (Faskunger, 2013), bentäthet förbättras 

(Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Likaså förbättras tarmperistaltiken, produktion och 

cirkulation av hormonet östrogen (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006), samt ökad aktivering 

av lipoproteinlipas, som är centralt i fettsyra-metabolismen, vilket minskar risken för övervikt 

(Folkhälsomyndigheten, 2017c; Lindholm et al., 2014). FA ökar även den kognitiva förmågan 

(Hansen, 2016) och livskvaliteten (Lindholm et al., 2014; Gill et al., 2012; Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006). 

Vinster ses främst vid konditionsstärkande aerob FA, men även enbart muskelstärkande FA har 

viss effekt, på fysisk och psykisk hälsa (Wennberg et al., 2016), men det krävs aerob FA för att 
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förbättra den kognitiva förmågan (Hansen, 2016). Det finns inga vetenskapliga bevis för vilken 

intensitet på den fysiska aktiviteten som krävs för att förbättra den psykiska hälsan (Schäfer 

Elinder & Faskunger,  2006), men för både fysisk och psykisk hälsa gäller att ju sämre 

utgångsläge desto större möjlig hälsovinst (Faskunger, 2013). 

All fysisk aktivitet som, utan att öka risken för eller orsaka skada, förbättrar den fysiska 

kapaciteten och hälsan är av hälsofrämjande karaktär (Faskunger, 2013; Jansson, Hagströmer 

& Anderssen, 2016; Schäfer Elinder & Faskunger, 2006).  

 

Risker med fysisk aktivitet 

Risker i samband med exempelvis högintensiv eller överdriven FA, kan yttra sig som skador i 

skelett, muskler eller ligament, tillfälligt högre risk för plötslig hjärtdöd eller amenorré och 

benskörhet. De två sistnämnda är vanligt förekommande i samband med ätstörningar och 

överdriven FA (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Vanligast är muskulo-skeletala skador, 

medan de kardiovaskulära är allvarligare. Vid FA med måttlig intensitet är riskerna minimala 

och de hälsofrämjande vinsterna oerhört mycket större (Jansson, Hagströmer & Anderssen, 

2016). Initialt, för att undvika skador, bör passen vara korta med låg belastning och intensitet 

när individer med stillasittande livsstil skall börja med regelbunden FA (Jansson, Hagströmer 

& Anderssen, 2016; Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 

Överdriven FA kan vara en del av ortorexia nervosa, vilket definieras som besatthet av att äta 

hälsosamt för att uppnå hälsa och undvika sjukdom, där FA har stor betydelse. En överviktig 

otränad kropp ses som tecken på svaghet och orsak till sjukdom (Håman, Barker-Rutchi, 

Patriksson & Lindgren, 2015). ”Ortorektiker tränar inte för att må bra utan för att de mår dåligt 

av att inte träna” (Lin & Grigorenko, 2014, s.16). Det finns en stark motivationskraft hos dessa 

individer, men den är negativt laddad. De tränar för att undvika att bli sjuk och må dåligt istället 

för att bli frisk och må bra, benämns ofta ”träningsnarkomaner” (Lin & Grigorenko, 2014). I 

ett hälsofrämjande perspektiv används istället drivkraften motivation 

för att åstadkomma positiv förändring, exempelvis öka nivån av FA, utan att orsaka skada 

(Johansson, 2010). 

 

Motivation 

För att lyckas med förändring krävs motivation. Motivation kan beskrivas som en drivkraft att 

åstadkomma något (Holmberg, 2015), en ständigt pågående process som driver 

beteendeförändringar mot ett mål (Orth-Gomér & Perski, 2008). Motivation innefattar även att 

ha viljan (angelägenhetsgrad), att kunna (tilltro till sin förmåga) (Statens Folkhälsoinstitut, 
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2011), samt att ha beredskap (hur redo individen är), för att genomföra en förändring (Edler, 

Sjöström, Gustafsson & Claeson, 2015; Kruglanski, Chernikova, Rosenzweig & Kopetz, 2014). 

Interaktionen mellan att vilja, att kunna och ha beredskap, samt yttre faktorer, exempelvis 

tidpunkt och situation, påverkar motivationsgraden och att drivkraften omvandlas till handling 

(Edler et al., 2015 Orth-Gomér, 2008). 

Motivation sett ur ett behavioristiskt perspektiv, styrs genom belöningar och bestraffningar. 

Enligt kognitivistiskt perspektiv mobiliseras motivation av den diskrepans som finns mellan 

individens målsättning och aktuellt agerande. Ur ett humanistiskt perspektiv är drivkraften att 

utveckla och förverkliga sig själv. I ett existenspsykologiskt perspektiv är drivkraften att finna 

meningen med livet och tillvaron (Hedegaard Hein, 2012). 

Det finns inre och yttre motivation (Holmberg, 2015). Inre motivation styrs bland annat av 

individens uppfattning om att det är viktigt att agera utifrån önskningar och behov, att agerandet 

görs för individens egens skull, samt att agerandet i sig upplevs tillfredsställande. Tro på egen 

förmåga att kunna påverka, stärker inre motivation, en drivkraft som krävs för bestående 

förändring (Edler et al., 2015). 

Yttre motivation styrs av konkreta faktorer, exempelvis belöning och bestraffning. Inom 

arbetslivet kan lön och befordran beskrivas som positiva yttre faktorer och rädsla för avsked 

och brist på befordran, kan ses som negativa yttre faktorer (Holmberg, 2015). 

Att motivera en individ ses som en del i ett hälsofrämjande arbete och förhållningssätt 

(Johansson, 2010). 

 

Hälsofrämjande 

Hälsofrämjande, promotion, betyder att öka motståndskraften mot sjukdom genom att förbättra 

det allmänna hälsotillståndet (Kostenius & Lindqvist, 2006; Orth-Gomér & Perski, 2008). 

Förebyggande, prevention, innebär förebyggande av sjukdom. Fundamentet för all prevention 

och behandling av sjukdomar är en god livsstil (Kostenius & Lindqvist, 2006; Orth-Gomér & 

Perski, 2008).  

Hälsofrämjande arbete sker både på individ- och samhällsnivå (Scriven, 2010/2013), innefattar 

åtgärder som vidtas i människors vardagsmiljö, för att stärka fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Arbetet ses som en process som gör det möjligt för människor att ta kontrollen 

över sin hälsa (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012; WHO, 1986).  

Det hälsofrämjande arbetet ska bygga på kunskap och evidens, vara långsiktigt, innefatta 

samverkan, delaktighet och inflytande, samt sträva efter att minska ojämlikheter i hälsa 

(Pellmer, Wramner & Wramner, 2012).  



6 
 

I ett hälsofrämjande arbete ingår att stärka människors tilltro till egen förmåga att påverka sin 

hälsa (Holm Ivarsson, 2014), vilket kan ses som att stärka individens förmåga till egenvård 

(Orem, 2001). 

 

Egenvård 

Dorothea Orem´s omvårdnadsteori Selfcare deficit theory of nursing – a general theory (Orem, 

2001), översatt till svenska Den generella teorin om egenvårdsbalans (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012), bygger på tre delteorier, teorin om egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem (Orem, 2001). 

Teorin om egenvård innefattar inlärda, medvetna och målinriktade handlingar som utförs på 

eget initiativ för att bemöta sina egenvårdsbehov, i syfte att främja normalfunktion, utveckling, 

hälsa och välbefinnande. Egenvårdsbehoven beskriver egenvårdens mål, och då individen inte 

själv har förmågan krävs assistans av exempelvis vårdpersonal. Åtta universella 

egenvårdsbehov finns beskrivna, varav nummer fem är upprätthållande av balans mellan vila 

och aktivitet (a.a.). 

Teorin om egenvårdsbrist beskriver individens förmåga att upprätthålla balans mellan 

egenvårdskrav och egenvårdsförmåga. Råder det balans kan individen uppleva hälsa, råder det 

obalans uppstår egenvårdsbrist, samt ett omvårdnadsbehov (a.a.).  

Teorin om omvårdnadssystem beskriver hur sjuksköterskan (SSK) tillrättalägger omvårdnaden 

utifrån förekommande egenvårdsbrist. Tre omvårdnadssystem motsvarande olika grader av 

bristande egenvårdsförmåga beskrivs, fullständigt kompenserande, delvis kompenserande och 

stödjande/undervisande system. SSK använder sig av fem generella hjälpmetoder i dessa 

system, göra något eller handla för en annan person, handleda en annan person, ge fysiskt och 

psykologiskt stöd, skapa en miljö som främjar utveckling och undervisa (a.a.). 

Att arbeta hälsofrämjande och stötta individens förmåga att ta ansvar för sin hälsa, i enlighet 

med Orems´s egenvårdsteori (a.a.; Svensk sjuksköterskeförening, 2008), samt att fokusera på 

individuella resurser och respektera individens värderingar, beskrivs höra till FSK:s 

kompetensområde (Riksföreningen för företagssköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). 

 

Occupational health nurses work among people of working age. In general, the employees must 

be active and responsible in their work and capable of making their own decisions. These 

qualities are the basis of Orem´s self-care action (Komulainen, 1991, s. 333). 

Företagshälsovård och Företagssjuksköterskan 
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Företagshälsovården skall vara en oberoende och professionell expertresurs för arbetsgivare 

(AG) och arbetstagare inom arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljölagen [AML], SFS 1977:1160).  

Statens Folkhälsoinstitut (2010a) anser att för bättre hälsa i arbetslivet bör företagshälsovårdens 

roll utvecklas genom ökat arbete med hälsofrämjande insatser.  

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen definieras som en kombination av gemensam 

ansträngning från arbetsgivare (AG), arbetstagare och samhället, i syfte att förbättra hälsa och 

välbefinnande för individer i arbetslivet (World Health Organization [WHO], n.d.). FSK ska 

främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan (Riksföreningen för företagssköterskor och 

Svensk sjuksköterskeförening, 2010), samt beskrivs ha roller som hälsorådgivare och utbildare 

i hälsofrågor (Riksföreningen för företagssköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2010; 

Whitaker & Baranski, 2001). Vidare kan FSK genom åtgärdsprogram, hälsoupplysning, 

hälsovård och hälsoundersökningar bidra till förbättrad folkhälsa (Westerholm, Nilstun & 

Ohlson, 1996). Tack vare närheten till FSK söker anställda gärna hen för rådgivning angående 

hälsan (Whitaker & Baranski, 2001). FSK har en betydande roll att motivera individer till 

positiva beslut om sin livsstil (Riksföreningen för företagssköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Stillasittande livsstil ökar, vilket räknas som en oberoende faktor för flertalet sjukdomar och 

för tidig död (Folkhälsomyndigheten, 2017c). WHO (2016) anser att kunskapen om sambandet 

mellan hälsa och FA är otillräcklig hos vårdpersonal och behöver förstärkas.  

Att främja hälsa blir då att öka FA, en form av egenvård, vilket kan kräva motivation till 

förändring hos individen. En del av FSK:s hälsofrämjande arbete är att motivera individer till 

positiva levnadsvanor, exempelvis regelbunden FA (Företagshälsans Riktlinjegrupp, 2015; 

Riksföreningen för företagssköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2010). För att 

möjliggöra FSK:s hälsofrämjande arbete är viktigt att ha kunskap om individers upplevelse av 

motivation till FA.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva individers upplevelse av motivation till fysisk aktivitet ur ett 

hälsofrämjande perspektiv. 

 

 

Frågeställningar 
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Vad motiverar till fysisk aktivitet? 

Vilka hinder finns för motivation? 

 

METOD 

Design 

Vald metod var systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Som modell för 

arbetsprocessen har Polit och Becks (2016) flödesschema använts, se Figur 1.  

 

Figur 1. Flödesschema fritt översatt från Polit och Beck (2016, s. 89). 

 

Sökstrategi   

Båda författarna har tillsammans genomfört sökprocessen. Då syftet formulerats identifierades 

tre bärande begrepp; motivation, fysisk aktivitet och hälsofrämjande, vilka användes som 

sökord efter översättning till engelska; motivation, physicalactivity och health promotion. 

Vetenskapliga artiklar har sökts via Biblioteket Örebro Universitet i januari, februari och mars 

2017. Databaserna CINAHL Plus with Full Text, MEDLINE och PsycINFO har använts. 

Respektive databas ämnesordlista användes för att få fram kontrollerade ämnesord, 

överensstämmande med de tre bärande begreppen. I CINAHL Plus with Full Text användes 

CINAHL Headings, i MEDLINE användes MeSH 2017 och i PsycINFO användes Thesaurus. 

Databaserna föreslog vanligen ytterligare kontrollerade ämnesord, som relaterade till aktuellt 

ämnesord, vissa av dessa fick komplettera sökningarna då de var relevanta i förhållande till 

Formulering av syftet 
Val av databaser och 

sökord för systematisk 
litteratursökning 

Inklusions- och 
exklusionskriterier 
identifierades och 

sökningar genomfördes

Val av sökord för 
fritextsökning 

Fritextsökning 
genomfördes i valda 

databaser

Artiklarnas titel och 
abstrakt granskades 

utifrån syftet 

Sökningar 
dokumenterades

Valda artiklar lästes 
översiktligt i fulltext

Dubbletter och icke 
relevanta artiklar 

exkluderades

Kvalitetsgranskning 
gjordess på inkluderade 

artiklar utifrån 
granskningsmall

Resultatet bearbetades, 
analyserades och 
sammanställdes 

Litteraturstudien 
sammanställs
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syftet.  Se Bilaga 1 för redovisning av valda kontrollerade ämnesord, samt tillägg av valda 

föreslagna ämnesord, och förklarande Scope Notes för samtliga.  

Sökorden kombinerades med de booleska sökoperatörerna OR och AND, vilket resulterade i 

tre sökblock, som kombinerades. Fritextsökning, i tidigare nämnda databaser, har även gjorts 

med fritextorden motivators AND physical activity AND health promotion.  

Begränsningar valdes till artiklar som var peer reviewed (behövdes inte i MEDLINE där 

samtliga publicerade artiklar var peer reviewed), skrivna på engelska språket, publicerade 

mellan åren 2006 och 2017, samt ålder på deltagarna 18-64 år.  I PsycINFO, vid sökning med 

Thesaurus, gjordes ytterligare begränsning med kvalitativ metod, intervju och fokusgrupp redan 

vid artikelsökningen då detta var möjligt i denna databas. De sistnämnda begränsningarna 

gjordes även i CINAHL Plus with Full Text och i MEDLINE, men då genom urval. Se 

Sökmatris (Bilaga 2) för redovisning av samtliga sökningar.  

 

Urval 

Båda författarna har tillsammans genomfört urvalsprocessen. Inklusionskriterier var att 

kvalitativ forskningsmetodik använts, fokus var individers motivation till fysisk aktivitet, 

deltagarnas ålder var mellan 18-64 år, samt att studierna utgick från ett hälsofrämjande 

perspektiv och inte ett patologiskt perspektiv.  

Inledningsvis granskades artiklarna utifrån titel och abstrakt, vilket motsvarar Urval 1 och 

resulterade i 73 artiklar. I Urval 2 exkluderades samtliga dubbletter, vilka motsvarade 18 

artiklar. I Urval 3 återstod 55 artiklar, vilka genomlästes översiktligt i fulltext, därefter 

exkluderas ytterligare 39 artiklar enligt ovan nämnda kriterier. I Urval 4 återstod 15 artiklar, 

som inkluderades i studien och lästes noggrant i fulltext flera gånger. Urvalen är redovisade i 

Sökmatris (Bilaga 2), där antal inkluderade artiklar i respektive databas är markerade med grå 

skuggning, se även Flödesschema på inkluderade och exkluderade artiklar, Figur 2. 
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Figur 2. Flödesschema inkluderade och exkluderade artiklar. 

 

Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskning gjordes av samtliga inkluderade artiklar, individuellt och gemensamt av 

författarna, utifrån Vetenskaplig relevans och redlighet, Urval och procedur, Analys, 

Resultat/fynd och Kritiskt förhållningssätt enligt Granskningsmall för kvalitativa studier 

(Örebro universitet, 2015) se Bilaga 3. Med stöd av kriterier för bedömning av vetenskaplig 

kvalitet enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014) gjordes en bedömning 

av författarna av artiklarnas kvalitet utifrån Hög, Medelhög eller Låg kvalitet. Hög kvalitet 

motsvarade 75% av 32 möjliga JA, Medelhög kvalitet motsvarade 65% av 32 möjliga JA, och 

Låg kvalitet motsvarade under 65% av 32 möjliga JA. Av 15 inkluderade artiklarna motsvarade 

13 artiklar Hög kvalitet och 2 artiklar Medelhög kvalitet. 

 

Etiska överväganden  

God forskningssed innebär en förväntan på forskaren att hen gör sitt bästa för att inte låta sig 

manipuleras, utan granskar materialet objektivt och redovisar ett resultat av hög kvalitet som 

inte är förvrängt, plagierat, vilseledande eller framställt genom fusk (Vetenskapsrådets 

riktlinjer, 2011). De forskningsetiska principerna: göra-gott-principen, nyttjande-, 

informations-, samtyckes- och konfidentialitetskravet skall studier utgå ifrån för att få etiskt 

tillstånd (Vetenskapsrådet, 2002; World Medical Association, 2013). Samtliga inkluderade 

artiklar har ett etiskt godkännande, och författarna har följt god forskningssed. Forskningsetiskt 

tillstånd har inte krävts för denna studie, då ingen enskild individ kan skadas, eftersom det är 

en litteraturstudie med resultat byggt på redan publicerade artiklar med etiskt tillstånd. 

 

 

DATAANALYS  

Antal artiklar 
identifierade genom 

datasökning inklusive 
begränsningar:

529

Antal artiklar som 
exkluderades efter lästa 

titlar och abstrakt:

456

Antal artiklar som 
inkluderades efter lästa 

titlar och abstrakt:

73

Antal dubbletter som 
exkluderades:

18

Antal artiklar som 
genomläsetes 

översiktligt i fulltext:

55

Antal artiklar som 
exkluderades efter 

översiktlig 
genomläsning i fulltext:

40

Antal artiklar som lästes 
noggrant flera gånger 

och inkluderades i 
studien:

15
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Båda författarna har, enskilt och gemensamt, genomfört analysen av artiklarnas resultat med 

deskriptiv ansats, utifrån Tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006). Tematisk analys är 

en metod för att identifiera, analysera och finna mönster (teman) i insamlad kvalitativ data, som 

organiseras och redovisas deskriptivt (a.a.). Analysen skedde i sex faser där författarna 1) 

bekantade sig med insamlad data och fick en uppfattning och helheten, läste artiklarna flera 

gånger, noterade bärande dataextrakt 2) skapade initiala koder, sorterade systematiskt in 

identifierade relevanta fynd ur de bärande dataextrakten under respektive kod och noterade 

reflektioner 3) granskade åter insamlad data, sorterade koder under initiala subkategorier 4) 

ytterligare granskning om initiala subkategorier svarade mot koder och insamlad data, koder 

och subkategorier justerades efter gemensam diskussion 5) definierade, fastställde och 

namngav slutliga subkategorier och huvudteman, granskade för att säkerställa att subkategorier 

och huvudteman beskrev insamlad datas innehåll 6) färdigställde en rapport av resultatet som 

svarade på forskningsfrågan med redovisade huvudteman och subkategorier. 

Exempel på analysprocessen enligt Braun och Clarke (2006) beskrivs i Tabell 1.  

 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen med dataextrakt, koder, subkategori och huvudtema 
enligt Braun och Clarke (2006). 
Dataextrakt                                                                         Koder               Subkategorier  Huvudtema 

Deltagare uttrycker det vara motiverande att de kommer känna 
sig skyldiga att utöva fysisk aktivitet för studiens skull "…for 
the study, it´s like `I can´t let the study down, ´so I have to go 
even though…" (Dougherty, Kurzer& Schmitz, 2010, s.552). 

Deltagare beskriver att de motiveras till fysisk aktivitet genom 
upplevt åtagande mot sin familj att hålla sig frisk och 
hälsosam och att vilja se sina barn växa upp ”…I decided that 
it I was gonna live to see my children growup…that I was 
gonna have to do something…so, I´d say my family and 
children motivate me most.” (Paguntalan & Gregoski, 2016, s. 
520). 

 

Åtagande och 
skyldighet 

gentemot studien 

 

Åtagande och 
ansvar gentemot 

familjen 

 

 

 

 

Att känna 
åtagande och 

ansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att ingå i ett 
sammanhang 

Deltagare beskriver att fysisk aktivitet i grupp erbjuder dem 
möjlighet att få, och ge stöd, till varandra och därmed 
motiverar till fortsatt utövande av fysisk aktivitet "But then 
you get a bunch of buddies together and we all put on sweat 
suits and we all get on the bike...", (Harley et al., 2014, s. 
364). 

Deltagarna uttrycker vikten av ledarens stöd genom att 
exempelvis anpassa nivån, eller lära deltagarna att själva 
anpassa nivån, på den fysiska aktiviteten som motiverande 
”didn´t just jump in boots and all. They took it slow one step 
at the time…they knew when to stop…” (Lloyd & Little, 
2010, s. 661). 

 

Stöd av gruppen  

 

 

Stöd av ledaren 

 

 

Att få stöttning 
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RESULTAT 

Resultatet bygger på 15 artiklar med kvalitativ ansats. Enbart fokusgrupper användes i sju av 

artiklarna, fokusgrupper plus intervjuer med enskilda deltagare användes i tre artiklar och 

enbart intervjuer användes i fem artiklar. Totalt har 521 individer, varav 299 kvinnor och 222 

män, i åldern 18–65 år, deltagit i de inkluderade artiklarnas studier. De länder som studierna 

genomfördes i var USA, Australien, England och Sverige, se Artikelmatris Bilaga 4. 

Fyra huvudteman, vilka beskriver vad individer upplever som motivation för att utöva FA; Att 

ingå i ett sammanhang, Att bli belönad, Att förbättra och behålla hälsan, samt Att ha självtillit, 

samt elva subkategorier utgör resultatet, se Tabell 2. Utöver huvudteman och subkategorier 

framkom även hinder för fysisk aktivet, vilka redovisas i löpande text i slutet av tio av de elva 

subkategorierna. 

 

Tabell 2. Huvudteman och subkategorier 

Huvudteman 
 

Att ingå i ett 
sammanhang 

Att bli belönad Att förbättra 
och behålla 
hälsan 

Att ha självtillit 

Subkategori Att känna 
åtagande och 
ansvar  

Att nå mål Att få eller 
behålla god 
fysisk hälsa 

Att få eller att 
ha självkänsla 
och 
självförtroende 

Subkategori Att få stöttning Att få positiv 
feedback 

Att förändra 
eller behålla 
kroppsvikt och 
kroppsform 

Att vilja och ta 
kontroll 

Subkategori Att uppleva 
tillhörighet 

Att uppleva 
njutning 

Att få eller 
behålla god 
mental hälsa 

Att ha kunskap 

Subkategori Att ha eller vara 
en förebild 

Att få egen tid Att känna skuld   

  

Huvudtema 1: Att ingå i ett sammanhang 

Att känna åtagande och ansvar 

Det framkom att ett upplevt åtagande genom att delta i en studie, dels för att bidra till 

forskningen, men även för att inte svika forskaren var motiverande för att utöva FA (Coghill & 

Cooper, 2009; Dougherty, Kurzer & Schmitz, 2010; Stavborg Kerkelä, Jonsson, Lindwall & 

Strand, 2015). Att delta i den FA:en motiverades även av ett upplevt ansvar gentemot ledaren 

och de övriga deltagarna (Dougherty, Kurzer & Schmitz, 2010; Perry, Rosenfeld & Kendall, 

2008). En kvinna beskrev att trots motvillighet att gå ut och promenera, exempelvis i regnväder, 

så gjorde hennes upplevda ansvar för gruppdeltagarna att hon ändå gjorde det (Perry, Rosenfeld 
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& Kendall, 2008). Vidare framkom att vara anmäld till någon form av motions- eller 

tävlingslopp, var något som motiverade till FA (George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014; 

Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008). Att ta ansvar för sin hälsa och hålla sig frisk, och därmed 

inte svika sin familj, motiverade också till FA (George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014; 

Paguntalan & Gregoski, 2016). 

Både kvinnor och män beskrev att hinder för FA var åtaganden på arbetet och ansvar för 

familjeplikter, vilket tog mycket tid (Caperchione et al., 2012; Coghill& Cooper, 2009; 

Dougherty, Kurzer & Schmitz, 2010; George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014; Hoebeke, 

2008; Hunt, Marshall & Jenkins, 2008; Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008; Staveborg Kerkelä, 

Jonsson, Lindwall & Strand, 2015; Södergren, Hylander, Törnkvist, Sundquist & Sundqvist, 

2008), och män redogjorde för att den tid som blev över ville de ägna åt familjen (George, Kolt, 

Rosenkranz & Guagliano, 2014). 

 

Att få stöttning  

Deltagarna beskrev att de motiverades till FA genom ett stödjande ledarskap som uppmuntrade 

och skapade en positiv anda (Albarran, Heilemann & Koniak-Griffin, 2014; Lloyd & Little, 

2010), gav känslomässigt stöd och genom ett inkännande och accepterande bemötande 

bekräftade deltagarna, gav råd hur mål kunde nås (Albarran, Heilemann & Koniak-Griffin, 

2014; Staveborg Kerkelä, Jonsson, Lindwall & Strand, 2015), anpassade nivån på den FA:en 

till den enskilda deltagaren (Lloyd & Little, 2010), samt visade att deltagarnas ansträngningar 

var viktiga även för ledaren (Staveborg Kerkelä, Jonsson, Lindvall & Strand, 2015). Vidare 

framkom att när ledaren kom från den egna närmiljön, exempelvis från samma kyrka, 

motiverades både kvinnor och män att delta i den aktuella FA:en (Jepson et al., 2012). Även 

det stöd som gavs av familj, vänner, medarbetare och gruppmedlemmar genom uppmuntran 

och ”pushning” ökade motivationen till FA (Harley et al., 2014; Lloyd & Little, 2010; 

Paguntalan & Gregoski, 2016; Staveborg Kerkelä, Jonsson, Lindwall & Strand, 2015), och 

kunde upplevas som om den som stöttade var en partner i deras strävan att vara fysiskt aktiv 

(Paguntalan & Gregoski, 2016).  

Brist på stöd och uppmuntran från ledare och andra professionella, samt från familj och vänner, 

upplevdes vara ett hinder för att utöva FA för både kvinnor och män. Avsaknad av socialt 

nätverk beskrevs av kvinnliga småbarnsföräldrar göra det svårt att få barnvakt, vilket blev ett 

hinder för att utöva FA (Hoebeke, 2008; Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008).  
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Att uppleva tillhörighet 

Att tillhöra en grupp, en gemenskap och ett socialt sammanhang beskrevs av både män och 

kvinnor vara motiverande för att delta i FA (Ashton et al., 2015; Caperichone et al., 2012; 

George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014; Harley et al., 2014; Hunt, Marshall & Jenkins, 

2008; Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008), likaså möjligheten att skapa nya sociala kontakter, 

att umgås och ha roligt tillsammans (Ashton et al., 2015; Caperichone et al., 2012; George, 

Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014; Harley et al., 2014). Ett flertal kvinnor beskrev att tillhöra 

en grupp gjorde att känslan av att kämpa ensam minskades, vilket också ökade motivationen 

(Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008). Möjligheten att utöva FA tillsammans med övriga familjen 

var också motiverande (Hunt, Marshall & Jenkins, 2008), men även att ha någon särskild person 

att utöva FA tillsammans med (Caperchione et al., 2012; Hoebeke, 2008; Paguntalan & 

Gregoski, 2016). Unga män framhöll att det också var motiverande att utföra FA i grupp, då de 

trodde sig ha en möjlighet att bli populär i sociala sammanhang, genom denna grupptillhörighet 

(Ashton et al., 2015).  

Brist på ekonomiska resurser och dyra kostnader för att utöva viss FA (Ashton et al., 2015, 

George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014; Harley et al., 2014; Hoebeke, 2008; Hunt, 

Marshall & Jenkins, 2008), samt brist på tillgänglighet till träningsanläggningar lyftes som ett 

hinder för att delta i FA i grupp (Ashton et al., 2015; George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 

2014; Hoebeke, 2008; Hunt, Marshall & Jenkins, 2008). Fysiska aktiviteter som genererade en 

kostnad prioriterades bort av kvinnor till förmån för barnen (Hunt, Marshall & Jenkins, 2008). 

Även kulturella hinder framkom, såsom för kvinnor från kulturer där det ansågs olämpligt att 

utöva FA offentligt eller bland män (Södergren, Hylander, Törnkvist, Sundqvist & Sundqvist, 

2008), eller män som beskrev att det inte ingick FA i den kollegiala kulturen (George, Kolt, 

Rosenkranz & Guagliano, 2014), och inte heller i kulturen bland vänner och familj, vilket då 

upplevdes som ett hinder för att de själva skulle utöva FA (Ashton et al., 2015; George, Kolt, 

Rosenkranz & Guagliano, 2014). Rädslan för att grannskapet inte var säkert att promenera i 

upplevdes vara ett hinder för FA enligt kvinnor (Hoebeke, 2008; Khanam & Costarelli, 2008), 

och obehag för att promenera i sin närmiljö på grund av upplevelsen att grannar misstänkte dem 

för att vara kriminell framhölls av män.  

 

Att ha eller vara en förebild 

Deltagarna motiverades till FA genom viljan att vara en förebild för andra, exempelvis sina 

barn (Caperchione et al, 2012; Hunt, Marshall & Jenkins, 2008). Det framkom även att 

deltagarna fick inspiration från omgivande förebilder för att utöva FA, såsom kända 
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idrottsprofiler, kända personer som idrottade, samt familj, vänner och bekanta som idrottade 

(Jepson et al, 2012). Vidare beskrevs även att framgång för andra deltagare, i den gemensamma 

gruppen för FA, fungerade som förebilder och därmed ökade motivationen (Perry, Rosenfeld 

& Kendall, 2008; Staveborg Kerkelä, Jonsson, Lindwall & Strand, 2015).  

 

Huvudtema 2: Att bli belönad 

Att nå mål 

I några studier framkom att motivation för FA var att individen ville nå ett mål eller ett resultat 

(Albarran, Heilemann & Koniak-Griffin, 2014; Ashton et al, 2015; Perry, Rosenfeld & Kendall, 

2008), exempelvis unga män som motiverades av att prestera och bemästra fler sporter, samt 

av möjligheten att få en ”hot body” och bli attraktiv (Asthon et al., 2015). Kvinnor menade att 

gå ett visst antal steg, eller så många steg som möjligt, på en given tid (Albarran, Heilemann & 

Koniak-Griffin, 2014), eller att få förbättrad kondition och uthållighet var motiverande för FA 

(Dougherty, Kurzer & Schmitz, 2010; Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008).  

Besvikelse över att återkommande misslyckas med att skapa en rutin för (Harley et al., 2014; 

Södergren Hylander, Törnkvist, Sundquist & Sundquist, 2008), eller att inte nå förväntat 

resultat av, FA (Hoebeke, 2008), upplevdes av kvinnor vara ett hinder för att utöva FA 

regelbundet (Harley et al., 2014; Hoebeke, 2008). 

 

Att få positiv feedback 

Återkommande hälsobedömningar med feedback var motiverande för FA (Albarran, 

Heilemann & Koniak-Griffin, 2014; Coghill & Cooper, 2009; Paguntalan & Gregoski, 2016). 

Exempel som gavs var viktnedgång, kaloriräknarens resultat (Coghill & Cooper, 2009), 

förbättrade blodtrycks- och kolesterolvärden (Albarran, Heilemann & Koniak-Griffin, 2014), 

och att det utifrån resultatet gavs rådgivning angående fortsatt nivå av FA (Coghill & Cooper, 

2009; Paguntalan & Gregoski, 2016).  

Men även direkt feedback på mätbara förändringar i den fysiska kapaciteten (Albarran, 

Heilemann & Koniak-Griffin, 2014; Coghill & Cooper, 2009; Perry, Rosenfeld & Kendall, 

2008; Staveborg Kerkelä, Jonsson, Lindwall & Strand, 2015) från kaloriräknaren (Coghill & 

Cooper, 2009), pulsräknaren, noteringarna i loggboken (Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008) 

eller från stegräknaren motiverade till FA (Albarran, Heilemann & Koniak-Griffin, 2014). 

Kvinnor lyfte även att positiv feedback från det egna sociala nätverket, angående exempelvis 

minskad vikt eller förändrad kroppsform, var motiverande (Harley et al., 2014).  
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Besvikelse över att inte få förväntad positiv feedback på mätvärden, såsom viktnedgång, ledde 

till bristande motivation och blev således ett hinder för FA (Staveborg Kerkelä, Jonsson, 

Lindwall & Strand, 2015), likaså brist på feedback från familj och vänner på uppnådda resultat 

(Hoebeke, 2008; Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008). Män beskrev även att upplevelsen av att 

en ledare skrek åt dem vad de skulle göra, blev ett hinder för att utöva FA på 

träningsanläggningar (Asthon et al., 2015).  

 

Att uppleva njutning 

Det framkom att den FA:en i sig kunde skapa positiva känslor, såsom njutning, vilket ökade 

motivationen att fortsätta (Coghill& Cooper, 2009; Dougherty, Kurzer & Schmitz, 2010; 

George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014; Harley et al., 2014; Hunt, Marshall & Jenkins, 

2008; Lloyd & Little, 2010; Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008; Staveborg Kerkelä, Jonsson, 

Lindwall & Strand, 2015). Män beskrev exempelvis att det var en njutning bara att komma ut 

på en promenad (Coghill & Cooper, 2009). Om den FA:en upplevdes lättsam var även det 

motiverande (Staveborg Kerkelä, Jonsson, Lindwall & Strand, 2015; Ashton et al, 2015). Att 

använda pulsräknaren ökade njutningen och glädjen av promenaden enligt några kvinnor 

(Perry, Rosenfeld& Kendall, 2008). Ytterligare en njutning, som män beskrev, var ”the change 

of scenery”, alltså vikten av att lämna arbetet eller hemmet för att utöva fysisk aktivitet och 

uppleva ”a sense of escapism” från vardag och arbete (George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 

2014).  

Bristande motivation på grund av trötthet efter arbetsdagen (Hoebeke, 2008; Södergren, 

Hylander, Törnkvist, Sundquist & Sundqvist, 2008), upplevd lathet (Caperchione et al., 2012; 

George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014; Hoebeke, 2008; Södergren, Hylander, 

Törnkvist, Sundquist & Sundqvist, 2008) och bristande intresse (Caperchione et al., 2012; 

Dougherty, Kurzer& Schmitz, 2010), innebar att den FA:en återkommande fick stå tillbaka för 

andra intressen, exempelvis Tv-tittandet (Hoebeke, 2008). Vädret beskrevs också som ett 

upplevt hinder av några kvinnor för att utöva FA utomhus (Hoebeke, 2008).  

 

Att få egen tid 

Gruppaktivitet beskrevs av några kvinnor vara mer motiverande än enskild FA, då det minskade 

känslan av skuld för uttagen egen tid, från familjens tid, eftersom de kunde se sitt deltagande 

som ett välgörenhetsarbete genom att de samtidigt stöttade de övriga kvinnorna i gruppen att 

vara fysiskt aktiva (Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008). Enskild FA föredrogs istället av 
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deltagare i andra studier, då det gav egen tid (Coghill & Cooper, 2009; Dougherty, Kurzer & 

Schmitz, 2010) med tillfälle ”att tänka” (Dougherty, Kurzer& Schmitz, 2010). 

En upplevelse av brist på tid framkom i de flesta studierna som ett hinder för FA (Ashton et al., 

2015; Caperchione et al, 2012; Coghill & Cooper, 2009; Dougherty, Kurzer & Schmitz, 2010; 

George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014; Hoebeke, 2008; Hunt, Marshall & Jenkins, 

2008; Paguntalan & Gregoski, 2016; Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008; Staveborg Kerkelä, 

Jonsson, Lindwall & Strand, 2015; Södergren, Hylander, Törnkvist, Sundquist & Sundqvist, 

2008). Orsaken till tidsbristen varierade, exempelvis beskrevs åtagande på arbetet (Hoebeke, 

2008; Coghill & Cooper, 2009; Caperchione et al., 2012; Paguntalan & Gregoski, 2016), resor 

till och från arbetet, övertidsarbete (George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014), ansvar och 

plikter gentemot familjen (Caperchione, et al., 2012; Coghill & Cooper, 2009; George, Kolt, 

Rosenkranz & Guagliano, 2014; Hoebeke, 2008; Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008; Södergren, 

Hylander, Törnkvist, Sundquist & Sundqvist, 2008) och ”Busy lifestyle” (Ashton et al., 2015), 

samt brist på tid för FA som pågick under en längre tid (Hunt, Marshall & Jenkins, 2008). Både 

män och kvinnor framhöll att tidsbristen för att utöva FA var en prioriteringsfråga, att arbete 

och familjeplikter gick före (Caperichione et al., 2012; Hunt, Marshal& Jenkins, 2008). 

 

Huvudtema 3: Att förbättra och behålla hälsan 

Att få eller behålla god fysisk hälsa  

I flertalet av de inkluderade studierna beskrevs god hälsa vara motiverande för att utöva FA 

(Albarran, Heilemann & Koniak-Griffin, 2014; Asthon et al., 2015; Caperchione, et al., 2012; 

Coghill & Cooper, 2009; Dougherty, Kurzer& Schmitz, 2010; George, Kolt, Rosenkranz & 

Guagliano, 2014; Harley et al., 2014; Jepson et al., 2012; Pagantalan & Gregoski, 2016; Perry, 

Rosenfeld & Kendall, 2008). Att undvika sjukdom på grund av ohälsosam livsstil eller att 

minska redan befintliga hälsoproblem beskrevs vara motiverande för FA (Caperchione, et al., 

2012; Coghill & Cooper, 2009; Dougherty, Kurzer& Schmitz, 2010; George, Kolt, Rosenkranz 

& Guagliano, 2014; Harley et al., 2014; Jepson et al, 2012; Panguntalan & Gregoski, 2016). 

Exempel på livsstils relaterade sjukdomar som framkom var att förbättra eller behålla ett bra 

kolesterolvärde (Caperchione, et al., 2012; Coghill & Cooper, 2009; George, Kolt, Rosenkranz 

& Guagliano, 2014; Harley et al., 2014; Jepson et al, 2012), att få ett bra blodtryck, att undvika 

eller inte försämra befintlig diabetes (Harley et al., 2014), eller att ha bevittnat 

familjemedlemmars lidande i livsstilsrelaterade sjukdomar och bar på en oro för att själv 

drabbas (Panguntalan & Gregoski, 2016). 
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Ytterligare motivation till FA som skildrades var en önskan att öka sin fysiska förmåga och bli 

starkare, få mer energi, uppleva mindre trötthet, och därmed bättre orka med sina dagliga 

göromål (Caperchione et al., 2012; Coghill & Cooper, 2009; Dougherty, Kurzer& Schmitz, 

2010; George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014; Jepson et al, 2012; Paguntalan & 

Gregoski, 2016), men även att ”orka hänga med sina barn” (Caperchione et al., 2012; George, 

Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014). Män framhöll att de med stigande ålder motiverades till 

FA eftersom det ökade chansen att bli gammal (George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014), 

ökad chans till god livskvalitet som äldre och ökad förmåga att ta hand om sig själv 

(Caperchione, et al., 2012). 

Befintliga hälsoproblem på grund av kronisk sjukdom, skada eller handikapp som gav svaghet, 

smärta, andningsbesvär eller annan negativ påverkan vid FA, framhölls vara ett hinder (Harley 

et al., 2014; Hoebeke, 2008; Hunt, Marshall & Jenkins, 2008; Panguntalan & Gregoski, 2016; 

Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008), likaså stigande ålder och dålig kondition (George, Kolt, 

Rosenkranz & Guagliano, 2014). Då rutinen för FA bröts på grund av sjukdom eller skada, 

beskrev kvinnor att det var svårare att återuppta rutinen än det var att komma igång från första 

början (Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008). Upplevelsen av att ”tappa andan” och få 

”hjärtklappning”, samt ”bli trött med en gång” beskrevs av kvinnor som ytterligare hinder för 

FA (Hoebeke, 2008). Att bo på landet och vara beroende av bil, mot att bo i en tätort och kunna 

promenera till olika faciliteter, upplevdes vara ett hinder för FA (Hunt, Marshall & Jenkins, 

2008). 

 

Att förändra eller behålla kroppsvikt och kroppsform 

Att nå och behålla en hälsosam kroppsvikt skildrades vara motiverande för FA (Caperchione et 

al., 2012; Coghill & Cooper, 2009; Dougherty, Kurzer & Schmitz, 2010; George, Kolt, 

Rosenkranz & Guagliano, 2014; Harley et al., 2014; Jepson et al, 2012). Även förbättrad fitness, 

kroppsform (Coghill & Cooper, 2009; Dougherty, Kurzer & Schmitz, 2010), samt att bli 

attraktiv beskrevs vara motiverande (Ashton et al., 2015; Paguntalan & Gregoski, 2016) och 

unga män menade att de lockades av resultat i form av en ”hot body” (Asthon et al., 2015), 

medan kvinnor av viljan att vara ung och vacker (Dougherty, Kurzer& Schmitz, 2010), men 

båda könen uppgav att de ville känna sig bekväma i sociala sammanhang (Paguntalan & 

Gregoski, 2016).  

Vidare framkom att genans för den egna kroppen upplevdes som ett hinder, vilket ledde till att 

det inte kändes bra att utöva FA (Ashton et al., 2015; Hoebeke, 2008), exempelvis kunde 

överviktiga individer uppleva att de skrattades åt i samband med FA (Hoebeke, 2008).  
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Att få eller behålla god mental hälsa 

God mental hälsa och ökat psykiskt välmående beskrevs vara motiverande och innefattade 

minskad upplevelse av stress genom att FA (Asthon et al., 2015; Dougherty, Kurzer & Schmitz, 

2010; George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014; Harley et al., 2014; Jepson et al, 2012; 

Lloyd & Little, 2010; Staveborg Kerkäle, Jonsson, Lindwall & Strand, 2015) bidrog till att 

”rensa huvudet”, ”hjälpa individen att tänka bättre” (Harley et al., 2014), ledde till förbättrad 

sömn, snabbare återhämtning efter arbetet, samt förbättrad balans mellan arbete och privatliv 

(Dougherty, Kurzer & Schmitz, 2010).  

Upplevelsen av stress av att i det dagliga livet hinna med att utöva FA framkom som ett hinder 

(Staveborg Kerkäle, Jonsson, Lindwall & Strand, 2015), likaså känslan av utmattning på grund 

av svårigheten att förena kraven från familjen, och kravet att delta i gruppen för FA (Perry, 

Rosenfeld & Kendall, 2008).  

 

Att känna skuld  

Kvinnor och män beskrev känslan av skuld för att vara fysiskt inaktiv som motiverande för att 

utöva FA (Dougherty, Kurzer& Schmitz, 2010; George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014; 

Staveborg Kerkelä, Jonsson, Lindwall & Strand, 2015).  

Kvinnor återgav att känslan av skuld, för att de avsatte tid för FA på bekostnad av familjens tid, 

upplevdes som ett hinder(Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008). Känslan av konflikt som uppstod 

då något annat fick avstås till förmån för FA framkom också som ett hinder (Staveborg Kerkelä, 

Jonsson, Lindwall & Strand, 2015). 

 

Huvudtema 4: Att ha självtillit 

Att få eller ha självkänsla och självförtroende 

Det framkom att då deltagarna upplevde positiva känslor gentemot sig själva i samband med, 

eller efter att, de utövat FA som motiverande att fortsätta (Dougherty, Kurzer & Schmitz, 2010; 

Harley et al., 2014; Jepson et al., 2012; Lloyd & Little, 2010; Perry, Rosenfeld & Kendall, 

2008; Staveborg Kerkelä, Jonsson, Lindwall & Strand, 2015). Det kunde beskrivas som känslan 

av att ”känna sig bra” vid utövandet av FA (Dougherty, Kurzer & Schmitz, 2010), upplevelsen 

av att personligen ha åstadkommit något, en prestation, att ha nått framgång (Harley et al., 2014; 

Lloyd& Little, 2010), stolthet över sig själv (Dougherty, Kurzer & Schmitz, 2010; Perry, 

Rosenfeld & Kendall, 2008), vilket gav ökad tilltro till egen förmåga, ökat självförtroende och 

ökad självkänsla (Jepson et al., 2012; Lloyd & Little, 2010; Staveborg Kerkelä, Jonsson, 

Lindwall & Strand, 2015). Den ökade självkänslan och tilltron till egen förmåga ledde till större 
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upplevd möjlighet att övervinna hinder för att utöva FA (Staveborg Kerkelä, Jonsson, Lindwall 

& Strand, 2015). 

Brist på självförtroende och känsla av otillräcklighet och underlägsenhet beskrevs som hinder 

för FA, vilket exempelvis kunde bero på genans för den egna kroppen (Ashton et al., 2015; 

Hoebeke, 2008), men även på grund av att känna sig obekväm i träningslokalen (George, Kolt, 

Rosenkranz & Guagliano, 2014), samt obekväm med att en ledare talade om vad de skulle göra 

(Ashton, et al., 2015). 

 

Att vilja och ta kontroll 

Viljan att lyckas ansågs vara motiverande för FA och utmaningen i sig gav tillfredsställelse 

(Dougherty, Kurzer & Schmitz, 2010; Harley et al., 2014; Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008). 

Även viljan att i framtiden fortsätta delta i event som en ”walker” ökade motivationen till FA 

(Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008). Kvinnor beskrev att det upplevdes som en prestation att 

vara uthållig och fortsätta utöva FA, vilket i förlängningen gav en känsla av självkontroll 

(Dougherty, Kurzer& Schmitz, 2010) och ökad självmedvetenhet (Staveborg Kerkelä, Jonsson, 

Lindwall & Strand, 2015). Att genom FA utveckla fler förmågor och behärska fler sporter ökade 

motivationen enligt unga män (Ashton et al., 2015).  

Kvinnor återgav att stor flexibilitet angående tid när den FA:en skulle ske, gjorde det svårt att 

skapa en rutin och då prioriterades FA lätt bort. Vidare skildrades också frustration över att inte 

få tid till FA trots återkommande försök, för att familjens krav kom emellan (Perry, Rosenfeld 

& Kendall, 2008). Kraven kunde bero på att de fick ta hela ansvaret för familjen då maken 

arbetade mycket (Staveborg Kerkelä, Jonsson, Lindwall & Strand, 2015), vilket kunde leda till 

att de gav upp och blev då ett hinder för att fortsätta utöva FA (Perry, Rosenfeld & Kendall, 

2008).  

 

Att ha kunskap 

Kunskap om sambandet mellan FA och hälsa, både fysiskt och psykiskt, motiverade till att 

utöva FA (Caperchione et al., 2012; Coghill & Cooper, 2009; Dougherty, Kurzer & Schmitz, 

2010; George, Kolt, Rosenkranz & Guagliano, 2014; Harley et al., 2014; Hunt, Marshall & 

Jenkins, 2008; Jepson et al., 2012; Paguntalan & Gregoski, 2016; Perry, Rosenfeld& Kendall, 

2008; Staveborg Kerkelä, Jonsson, Lindwall & Strand, 2015; Södergren, Hylander, Törnkvist, 

Sundqvist & Sundqvist, 2008). Kunskap som hos vissa var ny eller uttrycktes ha ökat efter att 

de utövat FA regelbundet en period (Coghill & Cooper, 2009; Harley et al., 2014; Jepson et al., 
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2012; Paguntalan & Gregoski, 2016; Perry, Rosenfeld & Kendall, 2008; Staveborg Kerkelä, 

Jonsson, Lindwall & Strand, 2015).  

I trestudier, med i huvudsak kvinnliga deltagare och ett fåtal män, framkom att då det råder 

okunskap om samband mellan FA, fysisk inaktivitet och hälsa blev detta ett hinder (Dougherty, 

Kurzer & Schimtz, 2010; Hoebeke, 2008; Staveborg Kerkelä, Jonsson, Lindwall & Strand, 

2015). Okunskapen kunde bero på att unga friska kvinnor upplevde att de, tack vare sin unga 

ålder, inte var i behov av FA för sin hälsa (Dougherty, Kurzer & Schimtz, 2010) eller som en 

kvinna beskrev, okunskap om när önskat resultat av den FA:en kunde förväntas, vilket ledde 

till att hon inom kort gav upp då hon upplevde att ”inget hände” (Staveborg Kerkelä, Jonsson, 

Lindwall & Strand, 2015). 

Frustration över att inte förstå stegräknarens funktion, och därmed ifrågasätta dess 

användbarhet, blev enligt några kvinnor ett hinder för att utöva den planerade FA:en (Albarran, 

Heilemann & Koniak-Griffin, 2014), men även känslan av att det inte var säkert att använda 

utrustningen i träningslokalen framhölls som ett hinder av män (George, Kolt, Rosenkranz & 

Guagliano, 2014). Tron att FA innan arbetsdagens början skulle innebära att inte orka med sitt 

arbete framkom som ett hinder (Hoebeke, 2008). 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  

För att finna svar på syftet valde författarna systematisk litteraturstudie, kvalitativ metod med 

deskriptiv design (Författarnas kommentar, [f.k.]). En litteraturstudie kan göras för att forskaren 

ska bekanta sig med ämnet, få en förförståelse, samt belysa aktuell forskning (Polit & Beck, 

2016). Författarna önskade en förförståelse för fenomenet motivation till FA ur ett 

hälsofrämjande perspektiv, och litteraturstudier fungerar som en kunskapsgrund och 

fördjupning inom ämnesområdet (f.k.). Systematisk litteraturstudie innebär att resultatet bygger 

på systematisk sökning efter vetenskapliga artiklar, eller andra vetenskapliga publikationer, 

som svarar mot syfte och frågeställningar. Inom kvalitativ forskning studeras individers 

subjektiva upplevelser, samt fenomen, i ett sammanhang och resultatet beskrivs systematiskt 

(Polit & Beck, 2016; SBU, 2014). Författarna valde kvalitativ metod då syftet var att studera 

individers upplevelser (f.k.). Enligt Polit och Beck (2016) är deskriptiv design vanligt vid 

kvalitativ forskning för att beskriva subjektiva upplevelser. Syftet med studien var att beskriva 

individers upplevelse av motivation till FA ur ett hälsofrämjande perspektiv, därav vald design 

(f.k.).  
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Polit och Becks (2016) flödesschema har legat till grund för arbetsprocessen, vilket beskrivs 

öka litteraturstudiens trovärdighet (a.a.). 

Tre databaser, CINAHL Plus with Full text, MEDLINE och PsycINFO, har använts i 

sökningarna. Enligt Polit och Beck (2016) och SBU (2014) stärks resultatets giltighet om fler 

än två databaser används. CINAHL och MEDLINE anses vara speciellt användbara för 

sjuksköterskor som forskar inom omvårdnad, därför valdes dessa. PsycINFO är användbar 

inom ämnesområdet psykologi (Polit & Beck, 2016; SBU, 2014), och valdes av författarna då 

motivation beskrivs vara ett psykologiskt fenomen (Hedegaard Hein, 2012). Ämnesordet 

motivation nyanserades i PsycINFO jämfört med CINAHL Plus with Full Text och MEDLINE. 

Författarna anser därmed att studiens resultat berikats, vilket är en styrka. 

De kontrollerade ämnesorden skiljde sig delvis åt i de tre databaserna. Exempelvis fanns inte 

det kontrollerade ämnesordet physical activity i MEDLINE, där föreslogs istället exercise. Då 

Scope Note, se Bilaga 1, för exercise motsvarade syftet med studien valde författarna att 

använda detta. För att styrka samtliga valda kontrollerade ämnesord redovisas Scope Notes för 

respektive sökord, där så var tillgängligt, enligt Bilaga 1. 

Sökningarna vidgades med fritextsökning i respektive databas, vilket är en fördel då det är 

möjligt att finna nya vetenskapliga artiklar som ännu inte är indexerade (SBU, 2014). 

Sökorden kombinerades med de booleska sökoperatörerna OR, för att vidga sökningen, och 

AND, för att avgränsa sökningen (SBU, 2014). 

Begränsningar valdes till artiklar som var peer reviewed för att endast få vetenskapligt 

granskade artiklar för att styrka studiens pålitlighet (Polit & Beck, 2016). Engelskspråkiga 

artiklar valdes med anledning av författarnas språkkunskaper. Sannolikheten att få relevant 

forskning bedöms ändå som hög, då engelskan är ett världsspråk och är vanligt förekommande 

inom forskning. Vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2006 och mars 2017 valdes för 

att få aktuell forskning. Deltagarnas ålder bestämdes till 18-64 år eftersom detta motsvarar 

arbetsför ålder i Sverige, och det är den åldersgrupp FSK möter i sitt arbete. Enbart artiklar med 

kvalitativ metod inkluderades då subjektiva upplevelser beskrivs i dessa. FSK möter vanligen 

friska, arbetsföra individer, därför exkluderades artiklar med patologiskt perspektiv (f.k.).  

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Granskningsmall för kvalitativa studier (Örebro 

universitet, 2015), vilket ökar trovärdigheten. Samtliga inkluderade artiklar bedömdes ha hög 

eller medelhög kvalitet, vilket också är en styrka angående studiens trovärdighet (Polit & Beck, 

2016). En svaghet i kvalitetsbedömningen kan vara att författarna, utan egentliga riktlinjer, 

avgör nivån för hög, medel och låg kvalitet på granskade artiklar (f.k.).  
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Tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006) valdes då det är en metod för att identifiera, 

analysera och sammanställa mönster, teman, i data. Metoden är en validerad analysmetod i 

kvalitativ forskning, vilket stärker resultatets trovärdighet (Polit & Beck, 2016). 

För att validera resultatet så det representerar verkligheten, samt svarar mot syftet, har båda 

författarna, enskilt och gemensamt, genomfört analysen av artiklarnas resultat. I förkommande 

fall vid meningsskiljaktigheter, för att nå konsensus om vad som skulle ingå i resultatet, lästes 

de aktuella artiklarna tillsammans, vilket ger trovärdighet till analysen (Polit & Beck, 2016; 

SBU, 2014). Att enbart inkludera vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod kan ha begränsat 

resultatet, då det finns en möjlighet att kvantitativa artiklar kunnat förbättra giltigheten (Polit & 

Beck, 2016). I syftet ingår begreppet upplevelser och någon sökning är inte gjord på ordet 

experience, då det inte identifierades som ett sökord utan sågs som en komponent i kvalitativ 

metod, och kan ses som en svaghet i studien. Möjligen kan resultatet även ha påverkats av 

författarnas begränsade språkkunskaper, då det förmodligen finns relevant forskning på andra 

språk än engelska (f.k.).  

Att följa god forskningssed enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (2011) ökar studiens 

tillförlitlighet (SBU, 2014). Vid en systematisk litteraturstudie är det viktigt att etiska 

överväganden görs både vid val av artiklar, men även vid presentationen av resultatet då 

samtliga resultat skall presenteras, även det resultat som eventuellt inte svarar mot författarnas 

åsikter (Polit & Beck, 2016). Studiens resultat styrks av att samtliga inkluderade artiklar hade 

forskningsetiskt tillstånd (f.k.). 

 

Resultatdiskussion 

Fyra huvudtema för motivation till FA framkommer ur resultatet, Att ingå i ett sammanhang, 

Att bli belönad, Att förbättra och behålla hälsan, samt Att ha självtillit. För att koppla resultatet 

till FSK:s möjliga hälsofrämjande åtgärder för att öka motivation till FA, används Orems 

omvårdnadsteori om egenvårdsbalans (Orem, 2001), som teoretisk struktur för 

resultatdiskussionen. Rubrikerna benämns således utifrån Orem´s fem hjälpmetoder, Göra 

något eller handla för en annan person, Handleda en annan person, Ge fysiskt och psykologiskt 

stöd, Skapa en miljö som främjar utveckling, samt Undervisa. För översikt, se Bilaga 5.  

Det som beskrevs som motiverande till FA ses som egenvårdsförmåga och möjligheter, och 

framkomna hinder som egenvårdskrav (f.k.). Enligt Orem (2001) är insatsen situationsspecifik 

och ska anpassas utifrån förekommande egenvårdsbrist, balansen mellan egenvårdskrav och 

egenvårdsförmåga.  
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Utifrån belyst fenomen i studien bör då FSK:s insats anpassas utifrån individens obalans mellan 

framkomna möjligheter och hinder för FA. En egenvårdsbrist kan ses om individens 

uppfattning är att hindren för FA väger tyngre än möjligheterna.  FSK:s insats bör då fokusera 

på att stärka möjligheterna och minska hindren (f.k). Det aktuella egenvårdsbehovet som ska 

tillgodoses, utifrån studiens resultat, blir att upprätthålla balans mellan vila och aktivitet, 

nummer fem i Orems omvårdnads teori (Orem, 2001). Då resultatet är omfattande diskuteras 

av författarna valda delar. 

 

Att göra något eller handla för en annan person 

Att göra något eller handla för en annan person blir aktuellt när individen saknar förmåga att 

själv utföra egenvård (Orem, 2001). I resultatet framkom att återkommande hälsobedömningar 

motiverade till FA. Enligt Holm Ivarsson (2014) krävs oftast regelbundna uppföljningar över 

tid för att vidmakthålla en förändring, och enligt Nymberg och Drevenhorn (2015) generar brist 

på uppföljande besök på livsstilsmottagningar besvikelse för individen. En privat FHV arbetar 

på uppdrag av AG, vilket innebär att återkommande besök för anställda måste beviljas av AG 

(SOU, 2011) och det kan innebära att möjligheten till uppföljning uteblir. En möjlighet för 

individen är att FSK, efter individens godkännande, kontaktar AG för att få boka uppföljande 

besök, i syfte att motivera till ökad FA. Författarnas erfarenhet är att en del upplever det 

obekvämt att själva be sin AG om ytterligare besök till FSK, och uppskattar insatsen. Men även 

att AG uppskattar att FSK beskriver bedömningen som föregått förslaget om vidare åtgärd, som 

då kan underlätta AG:s beslut (f.k.).  

 

Att handleda en annan person 

Att handleda en annan person används bland annat när en individ behöver guidning i att göra 

hälsosamma val (Orem, 2001) och för att ta kontroll över och hantera sin egenvård (Brobeck, 

Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011). Att ha gjort en överenskommelse, eller uppleva ett 

åtagande, gentemot någon eller något, framkom som motiverande till FA. Denna mekanism 

torde ligga bakom fysisk aktivitet på recept (FaR©) (f.k.). En metod som beskrivs som en 

överenskommelse eller ett kontrakt (Statens Folkhälsoinstitut, 2011), som kan öka motivation 

till FA (Eidem, 2016; Hörnsten, Lindahl, Persson & Edvardsson, 2013), samt visar på god 

följsamhet (Kallings, 2009) och kan liknas vid yttre motivation (f.k.). För exempelvis 

bangladeshiska kvinnor kan FaR© fylla en avgörande funktion då flera endast utövade FA om 

det ordinerades på grund av hälsoskäl (Khanam och Costarelli, 2007). Socialstyrelsen (2011) 

rekommenderar rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av FA, för vuxna som är 
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otillräckligt fysiskt aktiva. Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2011) kan FaR© och Motiverande 

samtal (MI) kombineras för mer kvalificerad rådgivning. MI är en individcentrerad 

samtalsmetod, med mål att skapa inre motivation (Miller & Rollnick, 2012/2013), vilket krävs 

för bestående förändring (Edler et al., 2015) och har positiv effekt för att öka motivation till FA 

(Hardcastle, Taylor, Bailey, Harley & Hagger, 2013; Martins & McNeil, 2009). MI är en metod 

som ställer krav på FSK:s tid och intresse, för att öva sig i metoden, och därmed undvika att 

enbart använda rådgivande samtal (Brobeck et al., 2011). Är det så att MI:s krav på FSK:s tid 

gör att metoden inte prioriteras, trots kunskapen om dess effekt (f.k.)? Med fördel kan ändå 

dialogen mellan FSK och individen, i samband med en hälsokontroll eller hälsocoachning, 

genomsyras av MI och bidra med guidning till hälsosamma val (Företagshälsans riktlinjegrupp, 

2015; Miller, 2011). Författarna är bekanta med MI men har blygsam erfarenhet av att använda 

metoden, men eftersom MI anses effektiv är det av vikt att öka dess användning (f.k). 

Önskan att nå mål, exempelvis förbättrad kondition, framkom som motivation till FA, och 

besvikelse över att inte nå uppsatt mål upplevdes vara ett hinder. I studien framkom även att 

professionellt stöd för att sätta upp mål värdesattes.  Är målen orealistiska då de inte nås (f.k)? 

I FSK:s roll ingår att bedöma individens hälsa, samt guida i att sätta upp realistiska mål 

(Företagshälsans riktlinjegrupp, 2015; Miller, 2011;Whitaker & Baranski, 2001) utifrån 

individens egen målsättning (Statens Folkhälsoinstitut, 2011) och egenvård (Orem, 2001). FSK 

kan använda MI för att guida individen i att sätta upp realistiska mål (Brobeck, Bergh, 

Odencrants & Hildingh, 2011).  

Att känna sig trött, lat och ointresserad beskrevs som ett hinder, vilket kan tolkas som låg, eller 

ingen, grad av motivation (f.k). Hos dessa individer kan FSK bidra till ökad motivation genom 

täta uppföljande besök, samt ge råd att göra små förändringar i taget (Hörnsten et al., 2013; 

Nilsson & Nyman, 2014). Även MI kan väcka motivation till förändring hos dem som inte är 

intresserade genom att skapa en medvetenhet om aktuellt beteendes negativa konsekvenser 

(Brobeck et al, 2011; Holm Ivarsson, 2014). Besöken hos FSK ansågs viktiga (Nilsson & 

Nyman, 2014), då de gav individen insikt i sina levnadsvanor (Nilsson & Nyman, 2014; 

Nymberg & Drevenhorn, 2015).  

Tidsbrist framkom som hinder och beskrevs bland annat som en prioriteringsfråga, där FA ofta 

prioriterades bort till förmån för exempelvis familjen. En del av FSK:s arbete är att guida 

individer i att prioritera (Komulainen, 1991; Riksföreningen för företagssköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). FSK kan guida individer till hälsosamma val genom att stötta 

individen att planera, samt upprätta en handlingsplan innehållande när FA kan utövas utifrån 



26 
 

individens förutsättningar i det dagliga livet, (f.k.). Att planera tillsammans med individen är 

en metod som kan öka motivation (Hörnsten et al., 2013). 

 

Ge fysiskt och psykologiskt stöd 

Att ge fysiskt och psykologiskt stöd innebär bland annat råd i konkreta situationer, samt ge 

möjlighet för individen att fritt uttrycka känslor, upplevda problem och bemötas med förståelse 

(Orem, 2001). Att ge någon fysiskt stöd kan, för motivation till FA, motsvara att tillhandahålla 

teknisk utrustning, exempelvis stegräknare. I resultatet framkom att användning av stegräknare 

ökade motivation för FA, genom att individen kunde följa antal steg under en bestämd tid (f.k.). 

Stegräknare kan öka individens medvetenhet om nivå på egen FA (Gardner & Campagna, 2011) 

och rådgivande samtal, med tillägg av stegräknare rekommenderas för ökad FA 

(Socialstyrelsen, 2011). FSK kan, vid exempelvis interventioner för att öka FA på arbetsplatser, 

med fördel föreslå AG att erbjuda stegräknare till anställda (f.k.). Stegräknare beskrivs vara ett 

viktigt stöd för ökad FA på arbetsplatser (Prosser, Thomas & Darling-Fisher, 2007; Renton, 

Lightfoot & Maar, 2011). 

I studien framkom att ett ledarskap som gav känslomässigt stöd, var inkännande, accepterande, 

uppmuntrande och bekräftande kunde motivera till FA. FSK kan fungera som en stödjande 

ledare i detta syfte (f.k.). En god relation mellan individen och FSK är avgörande för fortsatt 

utveckling (Burgel & Childre, 2012; Nymberg & Drevenhorn, 2015), mot ökad motivation för 

FA (f.k).  

Studiens resultat visar att upplevd självtillit var motiverande och att brist på självtillit kunde bli 

ett hinder, för FA (f.k.). Psykologiskt stöd, genom stödjande samtal, kan vara en aktuell åtgärd 

för att stärka individens självtillit (Holm Ivarsson, 2014), vilken kan stärkas ytterligare genom 

realistiska mål som uppfattas nåbara, inom en inte alltför lång tidsaspekt (Edler et al., 2015). 

Självtillit ses om en resurs som stärker egenvårdsförmågan (Orem, 2001). 

Att vilja och att ta kontroll över sin hälsa framkom som motiverande för FA, vilket kan ses som 

egenvårdsresurser. En kartläggning av motivation och hinder för FA kan synliggöra 

egenvårdsresurserna, vilket kan ge individen en möjlighet att bättre ta kontroll över hälsan. 

Utifrån kartläggningen kan FSK ge individanpassade råd. Genom studiens resultat utvecklade 

författarna ett verktyg som FSK förhoppningsvis kan använda för denna kartläggning, se Bilaga 

6 Egenvård för fysisk aktivitet (f.k).  För att synliggöra individens grad av angelägenhet till 

förändring, och tron på egen förmåga, kan verktyg enligt Bilaga 7a användas, och med samtidig 

skattning av individens förändringsberedskap, se Bilaga 7b, får FSK värdefull information om 

individens motivationsgrad (f.k.). FSK bör anpassa det hälsofrämjande arbetet utifrån 
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individens angelägenhetsgrad och förändringsberedskap, för detta krävs hos FSK bland annat 

kunskap, lyhördhet och kreativitet (Burgel & Childre, 2012).  

 

Skapa en miljö som främjar utveckling 

Att skapa en miljö som främjar utveckling, innebär att skapa en miljö som främjar och motiverar 

till anpassat beteende för att nå mål. Kan ske genom att se möjligheter och skapa utrymme för 

aktuell egenvård, men även att ”sända” omvårdande meddelanden till individen (Orem, 2001).  

Fysisk miljö: Brist på tillgänglighet till träningsanläggningar beskrevs vara ett hinder.  FSK kan 

då föreslå andra möjligheter, exempelvis FA i hemmet eller utomhus (f.k). Att finna aktiviteter 

som kan utföras i hemmet eller i lokalsamhället främjar FA hos vuxna (Faskunger, 2013). Eller 

finns enklare träningsanläggning i anslutning till arbetsplatsen (f.k)?  

Dyra kostnader och brist på ekonomiska resurser, framkom som ett hinder för att utöva FA, 

exempelvis gruppträning (f.k). AG kan erbjuda anställda friskvårdspeng, i syfte att uppmuntra 

till god hälsa och öka FA, men har ingen laglig skyldighet att göra så (Skatteverket, 2017). 

Enligt WHO (2016) ska det skapas möjligheter för alla anställda, att utföra FA. FSK kan 

upplysa om friskvårdsbidraget, samt motivera att det används till just FA, istället för till 

exempelvis massage, vilket författarna erfar ofta sker (f.k.). Flertalet anställda såg gratis träning 

som ett uppskattat stöd från AG, en framgångsfaktor för ökad FA (Persson, Cleal, Øllgaard 

Jakobsen, Villadsen & Andersen, 2014), men tyvärr används det oftast av dem som redan är 

fysiskt aktiva (Eidem, 2016), vilket också för författarna är bekant (f.k.).  

Tidsaspekten framkom som central för motivation till FA. Upplevelse av brist på tid beskrevs 

som hinder, medan att få egen tid till FA beskrevs motiverande. Ett sätt att skapa tid för FA är 

att det ges möjlighet på arbetstid (f.k.), vilket framkom som önskvärt hos många anställda då 

fritiden istället kan ägnas åt annat (Persson et al., 2014; Prosser et al., 2007; Renton et al., 2011) 

och överensstämmer med förslag enligt Statens Folkhälsoinstitut (2010b) och WHO (2016). 

Förslag på FA under arbetstid kan vara att använda stegräknare, göra pauser för FA (Renton et 

al., 2013) och ha gående möten (Redmon & Kalina, 2009). Att integrera FA i dagliga göromål 

blir tidsekonomiskt (f.k.) och är en effektiv metod för att öka FA, exempelvis använda 

gångtrappor i ställt för hiss (Faskunger, 2013; Renton et al., 2011). Genom att integrera FA 

både i arbets- och privatlivet blir de hälsofrämjande åtgärderna utförda både på samhälls- och 

individnivå (Scriven, 2010/2013).  

Psykisk miljö: Att få positiv feedback, från ledare, professionella, familj och vänner, samt från 

mätvärden och resultat, ansågs motiverande. FSK kan ge feedback på förändringar över tid och 

med individen diskutera strategier för att nå mål (f.k.). För ökad FA hos vuxna rekommenderar 
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Socialstyrelsen (2011) rådgivande samtal med tillägg av särskild uppföljning (samtalsbesök, 

telefon eller mejl), vid ett eller flera tillfällen. Individens motivation kan stärkas genom 

förtroende för FSK, vilket kan bygga på positivt bemötande och feedback (Burgel & Childre, 

2012; Nilsson & Nyman, 2014; Redmond & Kalina, 2009; Whitaker & Baranski, 2001). 

Feedback ökar individens medvetenhet om sina levnadsvanor (Winroth & Rydqvist, 2008) och 

en insikt om diskrepansen mellan dem och önskat mål, vilket mobiliserar inre motivation (Edler 

et al., 2015; Hedegaard Hein, 2012) enligt kognitivistiskt perspektiv (Hedegaard Hein, 2012).  

Enligt Orem (2001) kan en utvecklande miljö även innefatta att ”sända” omvårdande 

meddelanden (a.a.) som feedback till individen. Med dagens teknik, sms, mejl och appar, kan 

FSK enkelt förmedla uppmuntrande meddelanden (f.k) med personlig och relevant information 

om FA, som uppfattas ”This applies to me.” (Yap & Davis, 2008, s. 55.). Metoden beskrivs 

effektiv för att motivera till hälsofrämjande beteende och fungerar både som feedback och 

påminnelse (Prosser, Thomas & Darling-Fisher, 2007; Redmond & Kalina, 2009; Yap & Davis, 

2008). 

Social miljö: En social miljö som främjar utveckling kan vara att uppleva tillhörighet, 

exempelvis till en grupp, vilket framkom som motiverande för FA (f.k). Stress skapas av att 

inte uppleva tillhörighet, men bristfällig tillhörighet upplevs ibland bättre än ingen alls. 

Ofrivillig ensamhet ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och nedstämdhet, medan gemenskap 

skapar positiva känslor, och statistiskt sett ger ökad livslängd (Strang, 2014). Social gemenskap 

med kollegor i samband med FA på arbetsplatsen är motiverande (Persson et al., 2014; Prosser 

et al, 2007). På större arbetsplatser bör det implementeras riktlinjer och policys som möjliggör 

FA under arbetstid, och FSK föreslås delta i detta arbete (Statens Folkhälsoinstitut, 2010 b; 

WHO, 2016). FSK kan initiera gruppaktiviteter, exempelvis promenader, på arbetstid, eller 

föreslå anställda att delta i gemensam FA utanför arbetstid, exempelvis lagsport (f.k.). Detta 

kan jämföras med, men i en enklare form, de program som FSK föreslås att utveckla för att 

främja gemensam FA på arbetsplatsen enligt Redmond och Kalina (2009) och Burgel och 

Childre (2012). Arbetsledningens stöd till FA på arbetsplatsen är avgörande för ett aktivt 

deltagande bland anställda (Prosser et al., 2007). 

 

 

 

Undervisa 

Att undervisa innefattar att bidra med kunskap till en behövande individ så att hen kan bemästra 

egenvårdskrav (Orem, 2001), exempelvis krav på FA. Att ha kunskap, befintlig och 



29 
 

nytillkommen, om samband mellan hälsa och FA beskrevs motiverande. Teknisk okunskap, om 

exempelvis stegräknare och kaloriräknare, okunskap om samband mellan fysisk inaktivitet och 

hälsa, samt tron att FA innan arbetsdagen innebar att inte orka arbeta framkom som hinder för 

FA (f.k). I vissa kulturer anses det vara hälsosamt att vara överviktig, framförallt hos kvinnor 

som då ses som attraktiva och fertila (Khanam & Costarelli, 2008), en okunskap som bidrar till 

minskad motivation till FA (f.k.). Undervisning är en av FSK:s roller i det hälsofrämjande 

arbetet (Burgel & Childre, 2012; Eidem, 2016; Johansson, 2010; Kaewthummanukul & Brown, 

2006; Orem, 2001; Prosser et al., 2007; Riksföreningen för Företagssköterskor och Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010; Svensk Sjuksköterskeförening, 2008; Whitaker & Baranski, 

2001) och det individuella kunskapsbehovet kan bemötas genom undervisning om samband 

mellan FA och hälsa och hur teknisk utrustning används (f.k.). Kunskapen kan fungera 

motivationsstärkande (Kaewthummanukul & Brown, 2006; Redmond & Kalina, 2009), samt 

öka insikt och intresse för att ta kunna ta kontroll över den egna hälsan (Miller, 2011; Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012; WHO, 1986), vilket leder till stärkta egenvårdsresurser (Orem, 

2001).   

I FSK:s uppdrag ingår även att undervisa om hälsofrämjande livsstilsfrågor på gruppnivå 

(Riksföreningen för Företagssköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening, 2010; Whitaker & 

Baranski, 2001). FSK upplever att detta uppdrag är viktigt, men att det i huvudsak sker på 

individnivå och att yrkeskåren behöver öka gruppundervisning, exempelvis föreläsningar på 

arbetsplatser (Eidem, 2016).  

 

Inre och yttre motivation 

Inre motivation anses spela störst roll för att behålla ett nytt beteende (Edler et al., 2015; 

Hedegaard Hein, 2012; Miller & Rollnick, 2013), men kombinationen av yttre och inre 

motivation torde utgöra störst drivkraft för att både påbörja och vidmakthålla en förändring. 

Belöning framkommer i studiens resultat som motivation för FA, och då framförallt i form av 

inre motivation såsom exempelvis njutning av den fysiska aktiviteten i sig. Yttre motivation 

som ofta beskrivs i litteratur är lön och materiella saker (Herdegaard Hein, 2012), vilket kan 

användas som medel för motivation i ett behavioristiskt perspektiv (f.k.). Feedback i form av 

resultat av mätvärden, exempelvis viktförändring, framkom som belöning i studien och kan 

tolkas som yttre motivation för FA (f.k.).  Om målet med FA är viktnedgång kan motivationen 

upphöra när målet är nått. FSK har då en viktig uppgift att stötta individen att bygga upp inre 

motivation för fortsatt FA (f.k.). Upplevd meningsfullhet och självbestämmande skapar inre 

motivation (Edler et al, 2015; Hedegaard Hein, 2012). Ett annat exempel på yttre motivation är 
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påtryckning och uppmaning från omgivningen (Edler et al., 2015). Att ingå i ett sammanhang 

och känna ett åtagande och ansvar gentemot något, exempelvis en grupp, i studiens resultat kan 

ses som ytterligare exempel på yttre motivation (f.k.). Enligt resonemang utifrån yttre och inre 

motivation, skulle man kunna anta att ingå i ett sammanhang (med exempel som ansvar och 

åtagande, stöttning genom grupptillhörighet och förebilder), skulle kunna ses som motivering 

för att påbörja en förändring med ökad FA, och att belöning, förbättrad hälsa och självtillit 

skulle motivera till bibehållen FA, vilket innebär att både yttre och inre motivation krävs (f.k.). 

Se Bilaga 7c Motivation för fysisk aktivitet 

 

Genusperspektiv 

Resultatet visar att kvinnor och män övervägande motiveras till FA av liknande faktorer. Några 

skillnader framkom dock mellan kvinnor och män. En av orsakerna som motiverade kvinnor 

var då FA utövades i grupp, vilket minskade upplevelsen av skuld för uttagen egen tid, eftersom 

det ansvar de upplevde gentemot gruppen jämställdes med välgörenhetsarbete. Män beskrev 

bland annat att de motiverades till FA, av en önskan om att åldras hälsosamt och behålla 

förmågan att ta hand om sig själv (f.k.). Vid utformande av program för FA krävs dock ingen 

särskild hänsyn för att anpassa utifrån könstillhörighet (Guérin & Bales, 2012). När det gäller 

motivation uppfattas kvinnor lättare att motivera än män (Hörnsten et al., 2013) 

 

Överförbarhet 

Resultatet baseras på artiklar med olika nivåer av FA hos deltagarna, allt från promenad runt 

kvarteret till maratonlöparen.  Deltagarna var både män och kvinnor, i spridd arbetsför ålder, 

från olika delar av världen som lever i olika kulturella kontexter och ändå ges ett entydigt 

resultat, vilket får anses ge studien hög trovärdighet och överförbarhet.  

 

KONKLUSION 

Trots stor kunskap om FA:s hälsofrämjande effekter, ökar stillasittande med hälsoproblem som 

följd. I studien framkom ett flertal faktorer som motiverar och hindrar FA, är det så att hindren 

väger tyngre eftersom stillasittande livsstil ökar? FSK har en möjlighet att påverka individer till 

ökad FA genom kunskap om de faktorer som motiverar och hindrar.  

Då de flesta vuxna spenderar en tredjedel av sin vakna tid under fyrtio år på arbetet kan 

arbetsplatsen ses som en utmärkt arena för att implementera hälsofrämjande arbete och skapa 

regelbunden rutin för FA hos den arbetsföra befolkningen. Att ges möjlighet till FA under 

arbetstid, på samma sätt som schemalagd idrott i skolan, kan bidra till ökad folkhälsa och 
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produktivitet på arbetsplatsen.  Räcker det med riktlinjer och policys eller krävs det att förslaget 

lagstadgas för god genomslagskraft? Eller kan ett sådant förslag anses integritetskränkande? 

 

Klinisk implikation 

Författarna önskade tydliggöra vad som motiverar till FA hos individer i arbetsför ålder och 

förhoppning är att kunskapen ökar FSK:s trygghet i rollen som hälsorådgivare, vilket kan bidra 

till att fler motiveras till FA och folkhälsan förbättras. I arbetsprocessen väcktes idén om ett 

kartläggningsverktyg, Egenvård för fysisk aktivitet, för att synliggöra motivation och hinder för 

FA för individen. Kartläggningsverktyget ger även FSK en kunskapsgrund att använda för 

individ anpassad rådgivning angående FA, (Bilaga 6), som kan främja individens egenvård 

(f.k.). 

 

Framtida forskning  

Intressant vore att prova kartläggningsverktyget Egenvård för fysisk aktivitet (Bilaga 6) kliniskt 

och undersöka om individer upplever sig bli motiverade för FA med stöd av verktyget. Även 

att mäta om verktyget har effekt på ökad FA vore av intresse. Då kartläggningen är tänkt att 

synliggöra möjligheter och hinder för FA, uppkommer även frågan om tyngdpunkten avgörs av 

antalet möjligheter, respektive hinder, eller är det så att vissa möjligheter eller hinder väger 

tyngre än andra, vilket kan utgöra ytterligare ett forskningsområde (f.k.)? 
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BILAGA 1. Scope Notes 

 

DATABAS SÖKORD SCOPE NOTE 
CINAHL Plus with Full Text Motivation Factors that cause an organism or 

person to seek a goal 
CINAHL Plus with Full Text Drive Internal force or motivation of an 

organism to take action  
CINAHL Plus with Full Text Power - Empowerment Process by which people gain 

mastery over their affairs  
CINAHL Plus with Full Text Physicalactivity A general term used for any 

activities that involve voluntary 
movement of the skeletal muscles 
resulting in increased energy 
expenditure. May cordinate with 
specific activities such as 



 

EXERCISE, ACTIVITIES OF 
DAILY LIVING etc. Consideralso 
human activities or 
physicalfitness. 

CINAHL Plus with Full Text Exercise Physical activity which is usually 
regular and done with the intention 
of improving or maintaining 
physical fitness or health. 
Specifics available. Do not 
use/physiology; prefer 
precoordinated heading 
EXERCISE PHYSIOLOGY. 
Consider also PHYSICAL 
ACTIVITY and PHYSICAL 
FITNESS. 

CINAHL Plus with Full Text Health promotion The process of fostering 
awareness, influencing attitudes, 
and identifying alternatives so that 
individuals can make informed 
choices and change their 
behaviour to achieve an optimum 
level of physical and mental health 
and improve their physical and 
social environment. 

MEDLINE Motivation Those factors which cause an 
organism to behave or act in either 
a goal-seeking or satisfying 
manner. They may be influenced 
by physiological drives or by 
external stimuli. 

MEDLINE PhysicalactivityUseExercise Physical activity which is usually 
regular and done with the intention 
of improving or maintaining 
PHYSICAL FITNESS or 
HEALTH. Contrast with physical 
exertion which is concerned 
largely with the physiologic and 
metabolic response to energy 
expenditure. 

MEDLINE Health promotion Encouraging consumer behaviours 
most likely to optimize health 
potentials (physical and 
psychosocial) through health 
information, preventive programs, 
and access to medical care. 

PsycINFO Motivation ingen 
PsycINFO Extrinsic Motivation Need or desire arising from 

outside the individual which 
causes action toward some goal. 

PsycINFO Intrinsic Motivation Need or desire which arises from 
within the individual and causes 
action toward some goal. 

PsycINFO Internal External Locus of Control The source of a persons 
motivation attribution and self-
worth, either intrinsically or 
extrinsically determined. 

PsycINFO Readiness to Change Commitment and motivation to 
make a behavioural or life style 
change. 



 

PsycINFO Achievement motivation Need that drives an individual to 
improve, succeed, or excel. 

PsycINFO Phsyicalactivity ingen 
PsycINFO Exercise ingen 
PsycINFO Health promotion Education or other types of 

interventions used to improve and 
encourage both physical and 
mental health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2               
Sökmatris              
Datum Databas  Sökord Begränsningar Resultat Urval 

1  
Titel 
och 
Abst-
ract 

Urval 
2 
Dubb-
letter 

Urval 
3  
Full-
text 

Urval 
4  
In-
klud-
erade 
artik-
lar 

2017-
02-07 

CINAHL 
Plus with 
Full Text          
(med 
CINAHL 
Headings)  

S 1               
(MH 
"Motivation") 
OR                     
(MH  "Drive")   
OR                     
(MH "Power") 

Peer reviewed; 
English language; 
Publication date: 
20060101-
20170207; 
Age related: 19-64 
år 

7958 

          
S 2                      
(MH "Psycial 
Activity") 
OR  
(MH 
"Exercise")        

Peer reviewed; 
English language; 
Publication date: 
20060101-
20170207; 
Age related: 19-64 
år 

13264 

          
S 3                    
(MH "Health 
promotion")       

Peer reviewed; 
English language; 
Publication date: 
20060101-
20170207; 
Age related: 19-64 
år 

6556 

       
     

S 4 
(S 1  
AND 
 S 2 
 AND  
S 3) 

Peer reviewed; 
English language; 
Publication date: 
20060101-
20170207; 
Age related: 19-64 
år 

114 12 1 11 1 

2017-
02-08 

MEDLINE      
(med MESH 
2017) 

S 1                      
(MH 
"Motivation")    

English language; 
Publication date: 
20060101-
20170208; 
Age related: 19-64 
år 

11 013 

          
S 2(MH 
"Exercise") 

English 
language;Publicati
on date:20060101-
20170208;Age 
related: 19-64 år 

21 685 

          
S 3 
(MH "Health 
promotion") 

English language; 
Publication date: 
20060101-
20170208; 
Age related: 19-64 
år 

9528 

       



 

     
S 4 
(S1 
AND 
S 2 
AND  
S 3) 

English language; 
Publication date: 
20060101-
20170208; 
Age related: 19-64 
år 

137 7 2 5 2 
 

 

2017-
02-14 

PsycINFO 
(med 
Thesaurus) 

S 1 
DE 
"Motivation" 
OR 
DE "Extrinsic 
Motivation" 
OR 
DE "Intrinsic 
Motivation" 
OR  
DE "Internal 
External Locus 
of Controll" 
OR 
DE "Readiness 
to Change" 
OR 
DE 
"Achivment 
motivation" 

Peer reviewed; 
English language; 
Publication date: 
20060101-
20170214; 
Age related: 18-64 
år 
Kvalitativ metod 
Intervju 
Focusgrupp 

2368 

   
S 2DE 
"Physical 
Activity"ORD
E "Exercise" 

Peer 
reviewed;English 
language;Publicati
on date:20060101-
20170214;Age 
related: 18-64 år 
Kvalitativ metod 
Intervju 
Focusgrupp 

1793 

          
S 3 
DE "Health 
Promotion" 

Peer reviewed; 
English language; 
Publication date: 
20060101-
20170214; 
Age related: 18-64 
år 
Kvalitativ metod 
Intervju 
Focusgrupp 

2418 

       
      S 4 

(S1  
AND 
S 2 
AND 
S 3) 

Peer reviewed; 
English language; 
Publication date: 
20060101-
20170214; 
Age related: 18-64 
år 
Kvalitativ metod 
Intervju 
Focusgrupp 

43 9 0 9 5 



 

 

 

 

 

2017-
03-09 

CINAHL 
Plus with 
Full Text 
(Fritext-
sökning) 

S 1 
Motivators 
AND 
Physical 
Activity 
AND 
Health 
promotion 

Peer reviewed; 
English language; 
Publication date: 
20060101-
20170207; 
Age related: 19-64 
år 

23 1 0 1 1 

      S 2 
Motivators 
AND 
Physical 
Activity 

Peer reviewed; 
English language; 
Publication date: 
20060101-
20170207; 
Age related: 19-64 
år 

42 9 1 8 4 

2017-
03-09 

MEDLINE      
(Fritext-
sökning) S 1 

Motivators 
AND 
Physical 
Activity 
AND 
Health 
promotion 

English language; 
Publication date: 
20060101-
20170208; 
Age related: 19-64 
år 

21 2 2 0 0 

     

S 2 
Motivators  
AND  
Physical 
Activity 

English language; 
Publication date: 
20060101-
20170208; 
Age related: 19-64 
år 

60 14 4 10 1 

2017-
03-14 

PsycINFO 
(Fritext-
sökning) 

S 1 
Motivators  
AND 
Physical 
Activity 
AND  
Health 
promotion 

Peer reviewed; 
English language; 
Publication date: 
20060101-
20170314; 
Age related: 18-64 
år 

38 5 5 0 0         
(finns 
med 
som 
dubb-
letter i 
tidig-
are 
sökn-
ingar) 

      S 2 
Motivators  
AND 
Physical 
Activity 

Peer reviewed; 
English language; 
Publication date: 
20060101-
20170314; 
Age related: 18-64 
år 

51 14 3 11 1 



 

BILAGA 5. Åtgärder för att öka fysisk aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Företagssjuksköterskans hälsofrämjande arbete för att stärka individers motivation till 

fysisk aktivitet utifrån Orems fem hjälpmetoder (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Kontakt med AG åt individen.
Göra något eller handla för 

en annan person

•MI samtal 
•FaR©
•Häloskontroller
•Hälsocoachning

Handleda en annan person

•Stödjande samtal
• - stärka självtillit - målbild - synliggöra resurser

•Tillhandahållande av teknisk utrustning
Ge fysiskt och psykologiskt 

stöd

•Föreslå möjligheter till FA för individ och AG
•SMS, mejl, appar
•Friskvårdsbidrag
•Planera och upprätta handlingsplan

Skapa en miljö som främjar 
utveckling

•Handhavande av hjälpmedel 
•Samband mellan hälsa och FA, vinster,  
rekommendation, konsekvenser, egenvård

•Individ och gruppnivå

Undervisa



 

BILAGA 7a-c. Verktyg och modell 

Grad av angelägenhet 

 

 

 

    Tro på egen förmåga 

Bilaga 7a. Angelägenhetsgrad och tilltro till egen förmåga inspirerad av Folkhälsomyndigheten, 

(2017d) 

 

 

Beredskap till förändring Hur redo är du?0 = inte alls redo, 10 = helt redo 

 

Bilaga 7b. Förändringsberedskap inspirerad av Edler et al. (2015) 

 

 

 

Bilaga 7c. Motivation för fysisk aktivitet (Författarna, 2017). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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motivation

- belöning

- förbättrad 
hälsa

- självtillit

Yttre 
motivation

- ingå i ett 
sammanhang

Motivation 

- start

- fortsatt

fysisk aktivitet

Vill men tror 

inte på egen 

förmåga 

Vill  

och tror på 

egen förmåga 

Vill inte och 

tror inte på 

egen förmåga 

Vill inte men 

tror på egen 

förmåga 


