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Sammanfattning 
Bakgrund: Livsstilsrelaterade sjukdomar är idag de mest förekommande sjukdomarna i Sverige. 
Sjukdomar som orsakas av ohälsosamma levnadsvanor kan förebyggas genom att leva mer hälsosamt. 
Motiverande samtal är en samtalsmetod som sjuksköterskan kan använda sig av i arbetet med att hjälpa 
patienter hitta motivation till livsstilsförändring med mål att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar.  
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av Motiverande samtal i förebyggandet av 
livsstilsrelaterade sjukdomar 
Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor där sex intervjuer genomfördes med 
sjuksköterskor som arbetade på vårdcentraler, strålenhet, tobakavvänjning, inom företagshälsovård och 
hemsjukvård i södra Sverige. En manifest innehållsanalys användes för att analysera materialet från 
intervjuerna.  
Resultat: Sjuksköterskornas upplevelser sammanställdes i fyra kategorier och nio underkategorier. De 
fyra kategorierna som framkom var Olika strategier i förändringsprocessen, Patienten som en del i 
vårdteamet, Faktorer som har betydelse för livsstilsförändring och Styrkor och svagheter med MI.   
Slutsats: Sjuksköterskorna upplever MI som ett hjälpmedel i arbetet med att förebygga livsstilsrelaterade 
sjukdomar. MI upplevs också främja patienters delaktighet och egenvård. Att arbeta förebyggande mot 
livsstilsrelaterade sjukdomar genom MI upplevs kunna främja kostnadseffektivitet i samhället, minska 
belastning på sjukvården och förbättra folkhälsan. Svårigheter som upplevs i tillämpningen av MI är vid 
situationer med språk- och kulturskillnader och kan därför vara ett ämne för vidare forskning. 
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värdefulla svar och för att ni tog er tiden att delta. Utan er hade denna kandidatuppsats inte varit 
genomförbar. Vi vill även tacka arbetsgivare för tillåtelse att utföra intervjuerna. 
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INLEDNING 

Livsstilsrelaterade sjukdomar är de mest förekommande sjukdomarna i Sverige (World 
Health Organization, 2012). Motiverande samtal är en samtalsmetod som 
sjuksköterskan kan använda för att hjälpa patienter hitta motivation till att förändra sin 
livsstil med mål att leva mer hälsosamt för att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar 
(Socialstyrelsen, u.å.). Författarna till den här studien upplever att det i dagens vård ofta 
förekommer kortsiktiga lösningar på problem och därmed inte går till grunden med 
orsaken till de problem patienten har. Motiverande samtal kan vara en metod för mer 
långsiktiga lösningar till problem som uppkommer på grund av ohälsosamma 
levnadsvanor. När författarna under tidigare arbete och praktik i vården mött patienter 
har de upplevt svårigheter att samtala om livsstilsförändringar och hur de ska arbeta för 
att motivera patienterna till förändring. Författarna upplevde att det är svårt att påverka 
någons motivation och att motiverande samtal därför är komplext. Därför blev 
författarna nyfikna på hur sjuksköterskor med erfarenhet av att använda motiverande 
samtal i praktiken upplever metoden och hur den förebygger livsstilsrelaterade 
sjukdomar.   

 

BAKGRUND 
 
Livsstilsrelaterade sjukdomar 
Enligt World Health Organization (WHO) (2012) är hjärt- och kärlsjukdomar och 
diabetes de vanligaste sjukdomarna i Sverige och tillhör gruppen livsstilsrelaterade 
sjukdomar. Till livsstilsrelaterade sjukdomar räknas, utöver hjärt- och kärlsjukdom och 
diabetes, även vissa typer av cancer, kronisk lungsjukdom och psykisk ohälsa 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Risken att drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar ökar 
vid otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och överkonsumtion av alkohol 
eller tobak (Li et al., 2018). Närmare beskrivet kan hälsosamma levnadsvanor leda till 
riskfyllda tillstånd som högt blodtryck, höga blodfetter, högt blodsocker och övervikt 
vilka i sin tur kan bidra till eller orsaka utveckling av livsstilsrelaterade sjukdomar 
(Ericsson & Ericsson, 2012). Att behandla de tillstånd och sjukdomar som ohälsosamma 
levnadsvanor orsakar medför stora kostnader för samhället (Folkhälsomyndigheten, 
2014). Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män i Sverige lever med 
ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018). Förekomsten av ohälsosamma 
levnadsvanor är vanlig i socioekonomiskt utsatta grupper i samhället (Wilhelmsen et al., 
2011). Personer med ohälsosamma levnadsvanor ökar inte bara risken för sig själva att 
drabbas av sjukdom, utan kan också utsätta sina närstående för lidande och risker 
(David et al.,2017). Passiv rökning är ett exempel där närstående som lever omkring 
rökare kan lida av den förorenade luften som rökning medför. Risken att drabbas av 
livsstilsrelaterade sjukdomar ökar således även för närstående som lever med en rökare 
(ibid.). 
  
Livsstilsförändring 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) ska hälso-och sjukvården arbeta 
för att förebygga ohälsa.  Livsstilsförändringar kan inte bara förebygga ohälsa, utan kan 
även främja kostnadseffektivitet i samhället (Smith et al., 2016). För patienten innebär 
det stora förändringar att ändra sina levnadsvanor (Strachan, Bean & Jung, 2018). 
Patienter beskriver rädsla för att de livsstilsrelaterade sjukdomarna ska förvärras, 
samtidigt som de upplever svårigheter att hitta drivkraften och rätt redskap till 
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förändring. Insikt om att en livsstilsförändring behöver ske finns ofta, men problemet är 
svårigheter med motivationen till att börja leva ett hälsosammare liv (ibid.). 

Motivation 

Motivation kan beskriva människans val och beteende, och i vilken ordning dessa 
prioriteras (Nationalencyklopedin, u.å). Motivation handlar också om emotionella- och 
psykologiska tillstånd (Hein, 2012). Det finns olika motivationsteorier där vissa talar för 
att motivation är något vi föds med, andra för att individens motivation är något som 
byggs upp i barndomen beroende på vilka konsekvenser olika beteenden får. Motivation 
kan delas in i inre och yttre motivationsfaktorer. De inre motivationsfaktorerna skapas 
inifrån individen själv när det finns en vilja att prestera eller utvecklas. Denna inre 
motivation är i sig tillfredsställande. De yttre motivationsfaktorerna kan inte styras av 
individen själv, och kan vara negativa i form av exempelvis rädsla och fara i en 
situation. Individen motiveras då att handla för att undgå faran, där belöningen av 
handlingen blir förhindrat obehag. Gemensamt för motivation är att människan ständigt 
lever antingen med eller i brist av den för olika utföranden eller val (ibid.). 

  
När sjuksköterskan arbetar med att motivera i praktiken är målet att skapa motivation 
till förändring. Samtalsmetoden “Motivational Interviewing” (MI), på svenska 
“Motiverande samtal”, har visat sig vara effektiv för att förändra tankemönster och 
hjälpa patienten att tro på sin förmåga i att göra en förändring (Brobeck, Odencrants, 
Bergh & Hildingh, 2014). Enligt en studie om rökavvänjning av Bredie, Fouwels, 
Wollersheim och Schippers (2011) har MI utövat av sjuksköterskor, i vissa fall även 
kombinerat med läkemedelsbehandling, visat sig kunna vara effektivt för att hjälpa 
personer att minska sin rökning eller sluta röka helt. Således kan MI vara ett hjälpmedel 
sjuksköterskan kan använda sig av för att stödja patienter i den utmanande situation en 
livsstilsförändring innebär (ibid.). 

  
Motiverande samtal 
Definitionen av MI är att det är en samtalsmetod som används inom rådgivning och 
behandling för att underlätta förändring av beteenden (Socialstyrelsen, u.å.). Syftet med 
MI är förändring i tankesättet och handlar om att hjälparen, i denna studie 
sjuksköterskan, ska få patienten att tala sig själv in i förändring som grundar sig i 
patientens egna värderingar och intressen (Miller & Rollnick, 2013). 
  
Enligt Miller och Rollnick (2013) finns det olika stilar för att hjälpa patienten till 
förändring. Dessa stilar benämns som den styrande stilen, den följande stilen och den 
vägledande stilen. Den styrande stilen handlar om att sjuksköterskan ger information, 
instruktioner eller råd vilket innebär att säga åt patienten vad och hur den ska göra. I 
motsats till den styrande stilen finns den följande stilen som handlar om att 
sjuksköterskan lyssnar, försöker förstå och avstår, för tillfället, från att delge sin egen 
kunskap i samtalet. Sjuksköterskan visar då tillit och låter patienten göra på sitt eget 
sätt. MI har en vägledande stil som präglas av de både den styrande- och den 
vägledande stilen genom att både styra och följa. Denna vägledande stil innebär att 
sjuksköterskan lyssnar aktivt men delar med sig av sin expertkunskap när det behövs. 
Sjuksköterskan ska främja patientens självbestämmade och samtidigt stödja och vägleda 
vid behov (ibid.). 
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Begrepp inom MI 
Begrepp inom MI är rättningsreflexen, ambivalens och förändringssamtalets dynamik 
(Miller & Rollnick, 2013). Rättningsreflexen innebär den naturliga instinkten att vilja 
rätta det som verkar fel hos andra människor. Sjuksköterskan rättar ofta i all välvilja 
men tappar då den viktiga delen som är att vägleda. Ambivalens kan beskrivas som 
kluven och tveksam och innebär att se fördelar, men samtidigt nackdelar med att 
förändras. Detta är ett naturligt steg hos patienten i processen till förändring och betyder 
också ett steg i rätt riktning. Dock är det vanligt att fastna i ambivalensen på vägen mot 
en förändring. Det är då viktigt att sjuksköterskan inte låter rättningsreflexen träda fram, 
eftersom det kan få patienten att gå i försvarsställning. Med förändringssamtalets 
dynamik menas att sjuksköterskan ställer öppna frågor och lyssnar aktivt utan att ta 
fram pekpinnen. Sjuksköterskan sammanfattar det patienten har sagt under samtalet och 
kan avsluta med en fråga i stil med vad patienten själv tror att hen kommer göra. När 
sjuksköterskan agerar på detta sätt i mötet med en ambivalent patient har det resulterat i 
att patienten upplever känslor av engagemang, förståelse, öppenhet och egenmakt. MI är 
komplext och handlar om mer än att ställa frågor och det krävs en särskild förmåga i att 
vara en god lyssnare för att uppnå målet med MI som är att stärka patientens egen 
motivation till förändring (ibid.). 
 
MI och Personcentrerad vård 
Enligt Patientlagen (PL, SFS 2014:821) ska hälso- och sjukvården arbeta för att göra 
patienten delaktig i sin egen vård. MI är en metod som genom att främja patientens 
självbestämmande och delaktighet kan bidra till en personcentrerad vård (Nymberg & 
Drevenhorn, 2016). Personcentrerad vård innebär att respektera och bekräfta patienten 
samt arbeta utifrån patientens egen tolkning av hälsa och ohälsa (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2016). Målet är att synliggöra hela patienten genom att utgå från 
ett holistiskt synsätt och därmed beakta psykiska, existentiella och sociala behov likaväl 
som somatiska (ibid.). Med utgångspunkt i detta synsätt och att arbeta utifrån patientens 
egna resurser främjar en personcentrerad vård patientens delaktighet och egenvård 
(Vårdhandboken, 2018).  
 
 
Sjuksköterskan och MI 
Patienter med ohälsosamma levnadsvanor och livsstilsrelaterade sjukdomar förekommer 
inom alla kontexter i sjukvården där sjuksköterskor arbetar (Folkhälsomyndigheten, 
2014). Sjuksköterskan har idag en viktig roll i att hjälpa patienter som har behov av att 
göra en livsstilsförändring, därför är det viktigt för sjuksköterskan att ha hjälpmedel att 
använda sig av i samtal med patienter med denna problematik (Bredie et al., 2011). MI 
kan användas i korta rådgivningssamtal och även som längre behandlingsmetod, och 
används inom olika verksamheter i hälso- och sjukvård där sjuksköterskor arbetar 
(Socialstyrelsen, u.å.). Enligt Brobeck et al. (2014) har sjuksköterskans förhållningssätt 
betydelse för att MI ska leda till en positiv förändringsprocess. Viktigt är att 
sjuksköterskan lyssnar på patienten utan att rätta och låter patienten vara delaktig genom 
att få ta egna initiativ och beslut i förändringsprocessen. Vidare ska sjuksköterskan 
respektera patientens självbestämmande och vara icke dömande för att minska risken att 
patienten upplever skuldkänslor över sin livsstil. Det krävs en ömsesidig interaktion 
mellan sjuksköterska och patient för att MI ska skapa välbefinnande vilket är viktigt för 
att mötet ska leda till något positivt för patienten (ibid.)  
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TEORETISK REFERENSRAM 
  
Studien utgår från vårdvetenskapen där vårdvetenskapliga begrepp och teori har valts i 
förhållande till studiens ämne för att skapa en djupare förståelse. De teoretiska begrepp 
och teori som valdes var Öppenhet och följsamhet, Delaktighet samt Egenvårdsteorin.  

 

Öppenhet och följsamhet 

Att vårda med öppenhet och följsamhet innebär enligt Dahlberg och Segesten (2010) att 
använda sin professionella expertkunskap men samtidigt vara medveten om sin 
förförståelse för att försöka förstå patienten utifrån dennes livsvärld och inte sin egen. 
Förförståelsen är baserad på tidigare erfarenheter och påverkar hur världen tolkas. Det 
innebär att den både hjälper sjuksköterskan att förstå patienten men kan också försvåra 
förståelsen genom att sjuksköterskan bara relaterar till sina egna tidigare erfarenheter 
och missar patientens. Inom MI ska sjuksköterskan lyssna aktivt på patienten och dela 
med sig av sin expertkunskap när det behövs (Miller & Rollnick, 2013). Att inta ett 
öppet och följsamt förhållninssätt är därför en viktig del för sjuksköterskan i utövandet 
av MI (ibid.). Att så förutsättningslöst som möjligt möta patienten och samtidigt vara 
medveten om att vi aldrig kan vara helt förutsättningslösa är att vårda med ett öppet 
förhållningssätt vilket kan öka förståelsen för den unika patientens behov och resurser 
och främja sjuksköterskans följsamhet till patienten (ibid). 

  
Delaktighet 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är öppenhet och följsamhet hos sjuksköterskan 
nödvändigt för att patienten ska känna sig delaktig i sina hälso- och vårdprocesser. Att 
vårdas innebär att tas ur sitt vanliga vardagssammanhang och hamna i ett nytt 
sammanhang. Då är det viktigt att patienten upplever sig som en del i det nya 
sammanhanget. Delaktighet är associerat med patientens rättigheter, självbestämmande, 
inflytande och ansvar inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan ska stödja patientens 
möjligheter att vårda sig själv så långt det går och vårda mer aktivt när det behövs. Inom 
MI ska sjuksköterskan få patienten att tala sig själv in i förändring och patienten ska 
själv genomföra förändringen för att förbättra sin hälsa vilket främjar patientens 
delaktighet både i samtalet och i sen egen vård (Miller & Rollnick, 2013). Således ska 
patienter uppmuntras att själva ta ansvar för sin egen hälsa med stöd från hälso- och 
sjukvård och på så sätt förebygga sjukdom (ibid.)  

 

Egenvårdsteorin 

Egenvårdsteorin av Dorothea Orem, handlar om patientens självständighet och egna 
ansvar, och hur det är en betydelsefull faktor för att kunna uppnå hälsa (Arman, 2015; 
Kirkevold, 2000). Den handlar även om vad som kan göras förebyggande och främjande 
för hälsan. Egenvård och hälsa kan uppnås med rätt förutsättningar i form av stöd, rätt 
redskap och kunskap. Om detta saknas, innebär det istället egenvårdsbrist. Egenvård 
och egenvårdsbrist är två av tre kategorier som Orem delat in sin teori i, den tredje är 
omvårdnadssystem (ibid.). 
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Egenvård 

Egenvård handlar om hur sjuksköterskan ger rätt förutsättningar för att en patient ska 
kunna ta hand om sig själv och därmed uppfylla egenvård (Coldwell Foster, 2010). Det 
handlar även om de val och beslut som människan gör på eget bevåg för att kunna leva 
och uppleva hälsa och välbefinnande. Förmågan att uppfylla egenvård är individuell och 
sjuksköterskan anpassar sin omvårdnad därefter. Faktorer som påverkar egenvården är 
bland annat ålder, hälsotillstånd, sociokulturella aspekter, uppbyggnaden av 
hälsosystemet och levnadsvanor (ibid.). Orem (2001) delar in egenvården i två olika 
kategorier. I den första beskriver hon grundliga behov som människan har under hela 
livet för att kunna uppfylla egenvård, med eller utan hjälp. Dessa är bland annat intag av 
luft, mat och vatten, elimination, balans mellan vila och aktivitet och mellan ensamhet 
och gemenskap (ibid.). I den andra kategorin förklarar Orem (1980) vikten av 
individens egen förmåga och engagemang till utveckling kring egenvård och hur 
människan kan förhindra att utvecklingen tar en negativ riktning med hjälp av sociala 
förhållanden (ibid.). 

Egenvårdsbrist 

Teorin om egenvårdsbrist handlar om när patienten är i behov av att vårdas av någon 
annan än sig själv (Orem, 2001). Egenvårdsbrist är när patienten hamnar i en 
livssituation som gör att denne är delvis, eller helt, oförmögen att engagera sig i sin 
egen vård och i att främja funktion och utveckling för sig själv eller för sina närstående. 
Orsaker till bristande egenvård kan vara på grund av uppkomst av somatisk eller 
psykisk sjukdom, kunskapsbrist eller brist på förståelse för behovet av egenvård. 
Egenvårdskapacitet är patientens förmåga och kraft att utföra sin egenvård för att främja 
hälsa.  Faktorer som påverkar egenvårdskapacitet kan vara uppväxt, ålder, miljö, kultur, 
utbildning, livserfarenhet och hälsotillstånd. Personer som tar ansvar för och engagerar 
sig i sin egenvård utvecklar kapacitet vilket kan leda till personlig tillfredsställelse och 
utveckling (ibid.) 

Omvårdnadssystem 

Omvårdnadssystem handlar om hur sjuksköterskan ska vårda och agera i olika 
situationer där egenvård eftertraktas (Orem, 2001). Vilken kunskap hen behöver besitta, 
vilken attityd och färdighet som krävs för att kunna vårda utifrån egenvårdsteorin. 
Teorin om omvårdnadssystem kan hjälpa sjuksköterskan att anpassa planering och 
innehåll i omvårdnadsprocessen efter patientens egenvårdsbrist. Processen i 
omvårdnadssystemet utgår från identifikation, planering och utvärdering. Det finns 
olika omvårdnadssystem som är anpassade efter patientens egenvårdsbrist vilka är 
fullständigt kompenserande-, delvis kompenserande- och stödjande- och undervisande 
omvårdnadssystem. Sjuksköterskan väljer således omvårdnadssystem utifrån patientens 
behov av vård och kompenserar därmed för den egenvård patienten inte kan utföra själv 
(ibid.) 

  
PROBLEMFORMULERING 
  

Livsstilsrelaterade sjukdomar och ohälsosamma levnadsvanor är ett problem i Sverige 
som kan orsaka onödigt lidande både för patienter och deras närstående. Det medför 
även stora kostnader för samhället genom ökad belastning på hälso- och sjukvård. För 
att minska insjuknandet i livsstilsrelaterade sjukdomar och för att främja 
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kostnadseffektivitet krävs förebyggande åtgärder och långsiktiga lösningar. MI utövat 
av sjuksköterskor har enligt tidigare studier visat sig kunna ha god effekt på patientens 
motivation till livsstilsförändring och kan därför vara en förebyggande åtgärd mot 
livsstilsrelaterade sjukdomar. MI innebär att samtalet ska grundas på patientens egna 
värderingar och intressen och på sätt sätt skapa inre motivation till en långsiktig och 
hållbar livsstilsförändring. Om sjuksköterskan arbetar utifrån ett öppet och följsamt 
förhållningssätt genom MI kan det främja patientens delaktighet och ansvar för sin 
egenvård och hälsa. Dock är det mycket som behöver stämma i mötet mellan 
sjuksköterskan och patienten för att MI ska leda till livsstilsförändring hos patienten. 
Detta gör MI till en komplex uppgift för sjuksköterskan. För att skapa kunskap som kan 
öka förståelsen för sjuksköterskans upplevelser är det därför angeläget att utforska 
sjuksköterskans perspektiv på MI i förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar. Hur 
upplever sjuksköterskan Motiverande samtal som metod? Hur upplever sjuksköterskan 
Motiverande samtal som förebyggande åtgärd mot livsstilsrelaterade sjukdomar? Hur 
upplever sjuksköterskan att Motiverande samtal påverkar patientens delaktighet i sin 
egen vård?  

  
SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av Motiverande samtal i 
förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar. 

  
METOD 
I denna studie benämns sjuksköterskan även som informant.  

Design 

Studien hade en kvalitativ design då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans 
upplevelser utan att finna en absolut sanning. Henricson och Billhult (2012) menar att 
en kvalitativ studie syftar till att beskriva subjektiva upplevelser utan att finna en 
absolut sanning och då är en intervjustudie den mest passande metoden. Således 
genomfördes en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats då den tog sin början i 
empirin där den insamlade datan analyserades så förutsättningslöst som möjligt 
(Danielson, 2012). Ett ändamålsenligt urval användes för att finna informanter som 
erfarit eller upplevt fenomenet som skulle studeras (Henricson & Billhult, 2017). En 
manifest innehållsanalys genomfördes för att så textnära som möjligt beskriva den data 
som framkom i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Datainsamling 

För att besvara syftet gjordes ett ändamålsenligt urval där allmänsjuksköterskor som 
arbetade förebyggande mot livsstilsrelaterade sjukdomar med hjälp av MI söktes. Till 
en början togs kontakt med vårdcentraler, företagshälsovård och tobaksavvänjning inom 
primärvården i en stad i södra Sverige. Kontakt via mail togs med verksamhetschefer. I 
detta mail fanns information om studiens syfte, vad ett deltagande innebar och förfrågan 
om deltagande samt ett bifogat informationsbrev (Bilaga A). Vid intresse tillfrågades 
verksamhetschefen om att vidarebefordra informationsbrevet till sjuksköterskor som 
kunde vara passande och som sedan skulle återkoppla vid intresse, alternativt skicka 
uppgifter så författarna kunde kontakta dem. Totalt skickades 29 mail och därigenom 
lyckades studien få en informant. Hos resterande kom svar om hög arbetsbelastning som 
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inte möjliggjorde ett deltagande eller så kom inget svar alls. Till alla verksamhetschefer 
där svar uteblivit skickades ett påminnelsemail och samt tog kontakt via telefon. Detta 
gav dock inga ytterligare informanter. En informant hittades efter tips från en 
skolkamrat om en sjuksköterska som arbetade med MI där en förfrågan om deltagande 
skickades via mail direkt till sjuksköterskan. Eftersom svarsfrekvensen från 
verksamhetscheferna i den valda staden var ringa utökades det geografiska området till 
hela länet i södra Sverige och även grannlän till detta. Ytterligare 25 mail skickades till 
verksamhetschefer, varav en informant hittades och ville delta i studien. Två 
informanter hittades med hjälp från lärare på Linnéuniversitetet som kände till 
sjuksköterskor som arbetade med MI. De tillfrågades via mail och återkopplade sedan 
via telefon och ville delta. Då svårigheter fanns att hitta tillräckligt med informanter 
inom primärvården, togs även kontakt med kommunens hemsjukvård. Sex mail 
skickades ut och en informant hittades på detta sätt.  

 
Metoden för datainsamling var intervjuer med semistrukturerade frågor. En 
semistrukturerad intervju innebär att alla informanter i studien får samma frågor, men 
att de har möjlighet att svara fritt då frågorna är öppna (Kristensson, 2014). Frågorna 
behöver inte ställas i samma ordningsföljd vid varje intervju och följdfrågorna ställs 
utifrån vad informanterna berättar vilket gör att den som intervjuar kan anpassa sig efter 
det som uppkommer under intervjun (Danielson. 2017). Eftersom studiens syfte var att 
beskriva sjuksköterskans upplevelser var datainsamling genom intervjuer lämpligt 
eftersom dessa kan ge beskrivningar som kan öka förståelsen för det fenomen som ska 
studeras (ibid.). Enligt Kristensson (2014) är semistrukturerade intervjuer lämpligt när 
de som intervjuar är oerfarna, vilket var fallet i denna studie. Intervjufrågorna 
utformades utifrån syftet och den teoretiska referensramen. Frågorna skrevs ner i en 
intervjuguide där frågorna strukturerades upp i en ordningsföljd som de kunde ställas 
(Bilaga B). Författarna tränade på att intervjua varandra, vilket skapade trygghet i rollen 
att intervjua. 

  

Intervjuerna genomfördes år 2018 under vecka 44 till 51 i södra Sverige på bestämd 
plats utifrån varje informants önskemål. En pilotintervju genomfördes för att testa 
upplägget, tidsåtgången och frågornas utformning (Danielsson, 2012). Eftersom denna 
pilotintervju höll kvalitén och det inte fanns behov av att göra ändringar i intervjuguiden 
efteråt kunde pilotintervjun inkluderas i resultatet. Varje intervju spelades in med 
ljudinspelare på mobiltelefon och Ipad. Båda författarna närvarade och deltog vid varje 
intervju, där en ansvarade för intervjun och ställde frågorna, medan den andra ansvarade 
för ljudinspelning och hade en mer observerande roll. Författarna bytte ansvarsområde 
vid varje ny intervju. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor om deltagarna innan 
intervjun inriktades till ämnet. Intervjufrågorna ställdes utifrån intervjuguiden vid varje 
intervju. Dock ställdes frågorna inte i samma ordningsföljd vid varje intervju då målet 
var att anpassa ordningsföljden så naturligt som möjligt efter varje informants 
beskrivning av sina upplevelser. Intervjuguiden innehöll exempel på utformade öppna 
följdfrågor som användes mer eller mindre under intervjuerna beroende på hur mycket 
informanterna själva utvecklade sina svar. Tidsåtgången för intervjuerna varierade 
mellan 22 och 36 minuter. 
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Urval 

Intervjuerna skulle beskriva sjuksköterskans upplevelser av Motiverande samtal i 
förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar. Inklusionskriterer för att delta i 
intervjun var att informanten skulle vara yrkesverksam legitimerad allmänsjuksköterska 
med minst ett års erfarenhet av MI. Exklusionskriterier för deltagande var icke 
yrkesverksamma sjuksköterskor, sjuksköterskor som saknade eller hade mindre än ett 
års erfarenhet av MI samt sjuksköterskor som hade specialistutbildning. 

 
Informanter  

Sammanlagt intervjuades sex informanter som arbetade inom vårdcentraler, strålenhet, 
tobaksavvänjning, företagshälsovård och hemsjukvård i södra Sverige. Informanterna 
presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Informanter i studien. 

Informant Antal år som 
sjuksköterska 

Antal år erfarenhet av 
MI 

Utbildning i 
MI 

1 

(Pilotintervju) 

24 11 Ja 

2 15 6,5 Ja 

3 27 4,5 Ja 

4 20 20 Nej 

5 11 11 Ja 

6 30 7 Ja 

 
 
Analysmetod 
Transkribering av materialet från intervjuerna genomfördes samma dag som varje 
intervju genomförts. Författarna delade upp transkriberingen av varje intervju genom att 
transkribera hälften var. Sedan sattes materialet ihop och båda författarna lyssnade 
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igenom hela intervjun ytterligare en gång för att kontrollera att det nedskrivna materialet 
överensstämde med ljudinspelningen. Metoden för analysen var en manifest 
innehållsanalys som innebär att informationen som uppkommit genom intervjuerna 
presenteras utan att författarna gör egen tolkning av texten eller innebörden (Danielson, 
2012). Studiens manifesta innehållsanalys utgick från Graneheim och Lundman (2004). 
Triangulering genomfördes vilket innebär att två eller fler har genomfört analysen för 
att minska risken att resultatet ska färgas av den egna förförståelsen (Kristensson, 
2014). Individuellt sorterades relevanta meningsenheter ut från de transkriberade 
intervjuerna i förhållande till studiens syfte, för att sedan jämföra dessa med varandra. 
En meningsenhet är ett område för analys som i detta fall är utvalda citat från 
intervjuerna. Därefter genomfördes innehållsanalysen tillsammans som började med att 
meningsenheterna gjordes om till kondenserade meningsenheter vilket är en 
sammanfattning av meningsenheten där endast det väsentliga tas med. Efter det kodades 
de kondenserade meningsenheterna. En kod är en beskrivning med några få ord av det 
som informanten sagt. Detta görs för att förstå förbindelsen mellan texten och för att få 
innebörden kort sammanfattad. När koderna var klara jämfördes dessa för att se likheter 
och skillnader och grupperades sedan och bildade nio underkategorier. Därefter 
grupperades liknande underkategorier och bildade slutligen fyra kategorier som utgjorde 
det manifesta innehållet av intervjuerna (ibid.). Exempel på innehållsanalysen visas i 
tabell 2. 
 
Tabell 2. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhe
t 

Kod Underkategor
i 

Kategori 

“Är det så att 
personen 
börjar ändå 
prata kring det 
så kan man ju 
förstärka det 
som de 
faktiskt har 
klarat. “ 
(Informant 1) 

Prata kring 
och förstärka 
det som 
patienten 
klarat av. 

Stärka 
patienten
s egna 
resurser 

Strategier i 
samtalet   

Olika strategier i 
förändringsprocesse
n 

“...dra dem 
parallellerna 
som då blir det 
egna ansvaret 
också, sen kan 
man få stöd 
och stöttning i 
det här men att 
det krävs ju en 
egen insats 
med.” 
(Informant 1) 

Patienten kan 
få stöd och 
stöttning, men 
har ett eget 
ansvar och det 
krävs en egen 
insats.  

Krävs 
egen 
insats 
från 
patienten 

Patientens eget 
ansvar   

Patienten som en del 
i vårdteamet   
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Forskningsetiska aspekter 
Studiens etiska aspekter utformades ur Helsingforsdeklarationen (2013) genom att 
beakta informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 
samtyckeskravet. När studien påbörjades gjordes en etisk egengranskning (Bilaga C). 
Då frågorna 1-6 besvarades med nej, bedömdes att etikprövning inte var nödvändig. 
Författarna tog hänsyn till informationskravet då informanterna i studien fick skriftlig 
information om vad ett deltagande hade för innebörd. Här gavs även information om 
tidsåtgång, att informanterna fick välja plats för intervjun och möjlighet att avbryta 
deltagande när som helst utan att det skulle få några negativa följder. Konfidentialitet 
utlovades och nyttjandekravet beaktades genom att endast författarna och handledaren 
till studien fick ta del av materialet. Ljudinspelningarna och de transkriberade 
intervjuerna förvarades på låsta mobiltelefoner, ipad och datorer och kodades med 
nummer från 1-6 så ingen intervju kunde härledas till den personliga informanten. Efter 
transkribering raderades ljudinspelningen. Studien är skriven så inget material, ort eller 
arbetsplats kan kopplas till specifik individ (Kjellström, 2012). Med hjälp av 
samtyckesblankett försäkrade författarna att samtyckeskravet blev uppfyllt (Bilaga D). 
 
Förförståelse 
Förförståelse kan beskrivas som den kunskap människan har sedan innan (Priebe & 
Landström, 2017). Här ingår, förutom kunskap, även värderingar och erfarenheter. Med 
hjälp av förförståelsen kan ny kunskap förstås, och med den nya kunskapen har en ny 
förförståelse uppkommit (ibid.). 
  
Författarnas förförståelse om MI var att det är ett verktyg som kan användas i försök att 
motivera någon att göra en förändring. Författarna har under sin sjuksköterskeutbildning 
haft någon enstaka föreläsning om MI och haft en lärare som har uppmuntrat att testa att 
använda en MI-mall när patienter tagits emot på universitetets hälsomottagning. I 
tidigare arbete och praktik inom vården har författarna upplevt det svårt att samtala med 
patienter om deras livsstil.  
  
RESULTAT 
 
Under analysen framställdes följande kategorier: Olika strategier i 
förändringsprocessen, Patienten som en del i vårdteamet, Faktorer som har betydelse för 
livsstilsförändring samt Styrkor och svagheter med MI. Samtliga fyra kategorier med 
tillhörande underkategorier presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3. Kategorier och underkategorier. 

KATEGORIER UNDERKATEGORIER 

Olika strategier i förändringsprocessen Strategier i samtalet 
Strategier i förändringen 

Patienten som en del i vårdteamet Patientens eget ansvar 
Patientens delaktighet 

Faktorer som har betydelse för livsstilsförändring Faktorer i samtalsmiljön 
Patientens livssituation 
Sjuksköterskans betydelse 

Styrkor och svagheter med MI Styrkor med MI 
Svagheter med MI 

  

Olika strategier i förändringsprocessen 
I denna kategori beskrev sjuksköterskorna olika strategier som de upplevde kunde 
främja patientens motivation, och genomförande av livsstilsförändring. Underkategorier 
som kom fram var Strategier i samtalet och Strategier i förändringen 
 
Strategier i samtalet 
Sjuksköterskorna upplevde att MI ofta startade med motstånd och att patienten då 
uttryckte att det inte fanns något problem och att förändring därför inte var nödvändig. 
Sjuksköterskorna beskrev hur de accepterade motstånd, bland annat genom att “rulla 
med motstånd” och “dansa med patienten”, då de lyssnade aktivt på det som patienten 
beskrev och la undan rättningsreflexen. Här betonades vikten av att respektera 
patientens självbestämmande. Även att inte vara rädd för tystnad i samtalet utan istället 
våga möta den, eftersom det kan ge tid för patienten att göra egna reflektioner. 
Sjuksköterskorna upplevde det viktigt att skapa en relation och att visa intresse för 
patienten. I vissa fall var relationen viktigare än själva förändringen, för att i framtiden 
kunna motivera till livsstilsförändring. Det var viktigt att sjuksköterskorna skulle vara 
icke dömande, och att den relationen som byggdes upp inte skulle påverkas av om 
patienten lyckades göra en förändring eller inte. 
  

 
 
 
…Då känner jag liksom vår kontakt om jag skulle börja läxa upp och säga att det är 
jätteviktigt, och bla bla och gå på. Det är mycket bättre då att bemöta och beklaga 
sorgen och prata om hur det är nu när han är ensam och vi pratar lite om det, och sen tar 
vi och bokar en tid för rökstopp i januari istället  (Informant 3) 

  
För att sjuksköterskorna skulle kunna motivera till förändring behövdes först en 
kartläggning om hur patienten levde och om det fanns några riskbeteenden. Ett sätt att 
identifiera dessa var genom att patienten själv fick skriva ner sin berättelse vilket 
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skapade medvetenhet kring vad som kunde vara aktuellt att förändra. Här betonades 
vikten av att inte bara se problemen utan även att se patientens egna resurser och lyfta 
dessa för att stärka patienten. Andra sätt att identifiera riskbeteenden var med 
kvantitativa mätverktyg. Exempel på mätverktyg som användes var att låta patienten 
svara på hälsoformulär, väga patienten och göra kontroller av bland annat syresättning, 
blodtryck och blodsockervärden. Även en VAS-skala användes där patienten fick skatta 
sin motivation, och på så sätt kunde sjuksköterskorna anpassa samtalet efter den 
motivationsgrad patienten ansåg sig ha. Användandet av mätverktyg ökade patientens 
insikt om sin hälsa och gjorde att ett samtal naturligt kunde styras in på de 
hälsoförbättringar som patienten hade behov av. Det möjliggjorde även utvärdering på 
ett mer objektivt plan, och att se förbättrade värden kunde skapa ytterligare motivation i 
förändringsprocessen. ”Det är ju ett hjälpmedel att ha den här kvantitativa eller vad vi 
ska säga, den här enkäten då, för att komma in i det som är mer kvalitativt. Så den ena 
utesluter ju inte den andra.” (Informant 5)     
  
Sjuksköterskorna bekräftade patientens känslor och upplevelser och lät patienten själv 
synliggöra för-och nackdelar kring en livsstilsförändring vilket ofta skapade ambivalens 
hos patienten, vilket i sin tur startade tankar och samtal om förändring. 
  
Sjuksköterskorna berättade om vikten av att inte rätta patienten genom att säga åt 
patienten vad hen borde göra eftersom det oftast gav motsatt effekt och patienten gick in 
i försvarsposition. Genom att ställa öppna frågor fick patienten öppet berätta och 
sjuksköterskorna kunde sedan fråga om de fick dela med sig av sin kunskap. “Så att 
man drar i de här trådarna, utan att givetvis komma med några pekpinnar, för det är ju 
det som vi ska vara så försiktiga.. eller vi ska inte alls göra det.”  (Informant 1) 
  
Att dela med sig av sin kunskap var en viktig del för sjuksköterskorna för att öka 
patientens förståelse om varför en förändring var viktig. Detta kunde även öka 
patientens motivationsgrad. Här behövde sjuksköterskorna anpassa informationen till 
patientens kunskapsnivå och förklara på ett sätt så hen förstod, på så sätt kunde 
kunskapsluckor fyllas i. För att förändringsprocessen skulle fortsätta behövde 
sjuksköterskorna styra samtalet och processen framåt. Detta genom att vägleda och 
stödja patienten i förändringen. Det betonades att processen fick ta den tid som varje 
patient behövde. Sjuksköterskorna behövde stötta patienten i att våga ta beslut om 
förändring trots rädsla för att inte klara av det. Sjuksköterskorna beskrev hur patientens 
rädsla för misslyckande kunde vara anledningen till att förändring uteblev. Patienterna 
hade ofta testat att göra en livsstilsförändring tidigare och hade av olika anledningar 
fallit tillbaka i gamla vanor. 
  

… Då säger jag att det här med misslyckas, den enda gången man misslyckas är när 
man inte provar. Och hade vi inte kommit igen... hade vi inte rest oss igen när vi 
ramlade när vi lärde oss gå… Det kräver en del. Eller när vi lärde oss att cykla. Det är 
ju det här med att prova igen, upp igen, och ta nya (Informant 3) 

  
Strategier i förändringen 
När patienten var motiverad till att göra en förändring behövdes det en tydlig planering. 
Patienten behövde en konkret handlingsplan som stöd i förändringen. För att 
förändringen skulle kännas hanterbar fick patienten sätta upp individuella mål och 
delmål. Här ingick även att identifiera situationer som kunde göra att patienten riskerade 
att falla tillbaka i gamla vanor och på så sätt planera strategier för att undvika att detta 
skulle ske. 
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Till exempel om det är fester eller alkohol, då kan de ju välja och planera innan att inte 
dricka. För dricker man så röker man oftast mer. Så kanske kör, ta bilen då och är 
chaufför. Man kan planera innan så man har ett litet strategikort om hur planerar hur 
man tar sig ur. Och det är väldigt individuellt (Informant 3) 

  
Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt med uppföljning för att minska risken att 
patienten inte skulle gå tillbaka till gamla vanor. Hur täta uppföljningarna behövde vara 
anpassades efter patientens behov. Vissa sjuksköterskor arbetade också med att 
uppmärksamma när det gått ett år efter livsstilsförändring genom att skicka ut diplom 
eller bjuda på fika. 
  
Patienten som en del i vårdteamet 
Kategorin beskriver sjuksköterskornas upplevelser av patientens roll i förändringen och 
betydelsen av teamarbete där patienten ingår. Underkategorier som uppkom var 
Patientens eget ansvar och Patientens delaktighet. 
  
Patientens eget ansvar 
För att en livsstilsförändring skulle göras krävdes det att patienten var engagerad i 
processen. Det var patienten som behövde utföra handlingen och ansvara för 
förändringen. Sjuksköterskorna fanns med som stöd, men patientens egen vilja och 
ansvar var avgörande för om en förändring skulle ske eller inte. 
 

Jag tror att patienten måste vilja själv också. Vilja ändra sig, på riktigt. Och jag kan bara 
informera och vägleda och råda och förklara hur jag ser på det och förklara att jag vill 
de bästa. Men vill de inte själva så kommer det nog aldrig riktigt att lyckas. Så de måste 
vilja själva. (Informant 4) 

 
Patientens delaktighet 
Arbetet med MI krävde att patienten var delaktig i samtalet och sjuksköterskorna 
behövde arbeta för att få patienten involverad i sin vård. Beslutet om förändring skulle 
inte tas av sjuksköterskan utan av patienten. 
 

Och så brukar jag inkludera dem i operationsteamet. Så att de förstår att det inte är bara 
läkaren, utan de är en del i operationsteamet och att dem, operationspersonalen tar hand 
om sterilitet och det och att operationen ska utföras, och patienten får ställa sig i 
ordning att vara i bästa form. (Informant 3) 

  
Sjuksköterskorna upplevde att patienten hade en central roll i vårdteamet och att MI fick 
patienten att vara delaktig både i samtalet och i sin vård genom att själv genomföra 
handlingar i en livsstilsförändring.  
 

Utan att man istället säger att du ligger högt här i blodsockret och vi ska försöka hjälpa 
dig. Du behöver göra jobbet, men jag finns med som stöd för dig. Jag kan inte göra det, 
jag kan inte sluta äta godis åt dig, men jag kan finnas som ett stöd. Jag hör av mig och 
du vet vart du kan nå mig. (Informant 5) 

       
Faktorer som har betydelse för livsstilsförändring 
Kategorin beskriver faktorer som sjuksköterskorna upplevde kunde ha betydelse för en 
livsstilsförändring. Det fanns faktorer som kunde försvåra att MI ledde till en 
livsstilsförändring, men också faktorer som kunde underlätta. Kategorin delas in i 
underkategorierna Faktorer i samtalsmiljön, Patientens livssituation och 
Sjuksköterskans betydelse. 
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Faktorer i samtalsmiljön 

Förutsättningarna för en god samtalsmiljö kunde möjliggöra ett lyckat motiverande 
samtal. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att ha den tid som krävdes, och 
lugn och ro i samtalsrummet. Det var av stor betydelse att sjuksköterskan inte var 
stressad, utan behövde vara närvarande i samtalet med patienten. ”Det är viktigt att man 
sitter ostört. Det är jätteviktigt. Och att patienten inte är stressad, eller jag själv är 
stressad. För då går det inte, det märker dem direkt.” (Informant 2) 

 
Patientens livssituation 

Sjuksköterskorna upplevde att det var mindre chans att MI skulle leda till en 
livsstilsförändring om förutsättningarna runt omkring patienten i dennes liv inte var 
optimala. Vissa situationer upplevdes inte lämpliga för att ens försöka motivera 
patienten till förändring. Faktorer i patientens livssituation som relationer, småbarn, 
skilsmässa, ensamhet, sorg, närståendes livsstil, ursprung, kultur, levnadsmiljö, 
grupptryck, dålig ekonomi och psykiskt mående kunde vara orsak till att patienten levde 
med den livsstil som den gjorde eller kunde skapa stress som gjorde att patienten inte 
hade den kraft som krävdes för att göra en förändring. Däremot kunde goda relationer i 
livssituationen, där andra än bara sjuksköterskan kunde uppmuntra och stärka, vara en 
resurs för patienten och kunde främja en livsstilsförändring. ”…man behöver ju försöka 
ha viljan att se individen som en helhet, det är så mycket som kan ligga bakom olika 
saker som försvårar, eller som är orsaken till att individen har den problematiken den 
har. (Informant 1)” 

 

Sjuksköterskans betydelse 

Sjuksköterskorna upplevde att den individuella sjuksköterskan hade en stor betydelse 
för hur MI kunde hjälpa patienten att göra en livsstilsförändring. Det krävdes att 
sjuksköterskan hade ett öppet förhållningssätt, var inkännande i mötet och visade 
respekt för patienten. 

 
Engagemang var något som sjuksköterskorna upplevde inte bara krävdes från patienten 
utan också från sjuksköterskan. Detta engagemang gällde inte bara hur sjuksköterskan 
pratade utan även blicken och hela kroppsspråket. Att sjuksköterskan var nyfiken och 
intresserad för patienten upplevdes vara av stor betydelse för att skapa ett positivt möte. 
”…det är ju inte bara med rösten utan det är ju med kroppsspråk och annat, det spelar 
jättestor roll.” (Informant 5) 

 
Sjuksköterskorna menade att personkemin var viktig för att MI skulle fungera, och att 
det var svårt att nå fram till patienten annars. Personkemi beskrevs som att ”det klickar” 
och som en ömsesidig förståelse mellan sjuksköterska och patient. ”För en del är man 
kanske inte rätt person, att dem klarar sig bättre med någon annan.” (Informant 3) 

 
Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att besitta kunskap om hur en ohälsosam 
livsstil kunde påverka patienten. Att vara pedagogisk upplevdes därför som en viktig 
egenskap hos sjuksköterskan för att patienten skulle kunna förstå och lära sig av denna 
kunskap. Andra egenskaper som upplevdes som centrala och viktiga var empati och 
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lyhördhet. Empati kunde beskrivas som att vara förstående för patientens situation och 
att vilja patienten väl utan att för den delen få någonting tillbaka. Lyhördhet kunde 
beskrivas som att vara en god lyssnare och att känna in patienten i samtalet. Viktigt var 
också självförtroende och mod att prata om obekväma och känsliga ämnen för att 
patienten skulle känna sig trygg. 

  
Sjuksköterskornas sätt att hantera sin förförståelse upplevdes ha betydelse för effekten 
av samtalet, och det kunde vara svårt att inte låta förförståelsen prägla samtalet trots 
försök att vara medveten om den. En sjuksköterska undvek att läsa tidigare 
journalanteckningar innan mötet just för att minska risk för att förutfattade meningar 
skulle påverka samtalet med patienten. 

 
Jag har ju nog ganska mycket förutfattade meningar eller förförståelse och för kunskap 
av alla de gånger jag träffat patienterna innan, vad jag har läst i journalen eller det mina 
kollegor har rapporterat till mig. Så det kan jag ju.. även om jag säger att nu ska jag gå 
in och inte ha några åsikter om detta så har jag ju säkert det ändå. (Informant 4) 

 

Styrkor och svagheter med MI 

Denna kategorin beskriver de styrkor och svagheter som sjuksköterskorna upplevde 
med MI och delas in i underkategorierna Styrkor med MI och Svagheter med MI. 

Styrkor med MI 

Sjuksköterskorna upplevde att det var en svår uppgift att motivera patienter och nå det 
resultat som önskades i att patienterna skulle göra en livsstilsförändring och leva mer 
hälsosamt. Men i denna utmaning att motivera patienten upplevdes MI vara ett 
förhållningssätt, eller tankesätt, som sjuksköterskan kunde ha som mall att falla tillbaka 
på eller riktlinjer att förhålla sig till. MI upplevdes mer effektivt för nå fram och 
motivera patienten till livsstilsförändring än ett förhållningssätt där patienten ska ta 
emot information från sjuksköterskan och ”lyda”. 

 
Sjuksköterskorna upplevde att MI var användbart för alla sjuksköterskor och ansågs 
kunna appliceras i flera olika sammanhang. Därför upplevde sjuksköterskorna att MI 
borde ta en större plats i grundutbildningen till allmänsjuksköterska. Desto mer 
praktiskt utövande av MI, desto mer ökade sjuksköterskornas skicklighet i att behärska 
metoden.   

 
MI var en metod som upplevdes öka förändringsviljan hos patienten och det kunde visa 
sig genom att patienter som visat motstånd till förändring till en början, senare velat 
göra en förändring. En sjuksköterska upplevde att många av patienterna såg MI som en 
möjlighet att förändras. MI främjade också patientens följsamhet i sin behandling, 
samarbetet samt relationen mellan patient och sjuksköterska. Effekten av MI kunde visa 
sig genom både fysiska och psykiska resultat som ett minskat midjemått, förbättrat 
blodsockervärde, läkande sår eller att patienten kände sig piggare och gladare. 

 
…hade jag en gammal dam hon… när hon slutade röka så kunde hon till och med säga 
upp hemtjänsten för hon blev så pigg. Så hon sa ”hade jag vetat att det skulle bli så bra 
så hade jag slutat innan”. (Informant 3) 
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MI kunde skapa förutsättningar för att andra behandlingar och operationer skulle bli så 
bra som möjligt. Bland annat vid rökstopp inför operationer och strålbehandlingar 
kunde MI kombineras med läkemedelsbehandling för att minska abstinensbesvär. På så 
sätt upplevdes MI främja effekten av behandlingar och operationer och även förebygga 
komplikationer. 

 
Sjuksköterskorna upplevde att MI var en metod som ökar patientens medvetenhet om 
sin livsstil och ska stärka patientens tro på sin egen förmåga att genomföra förändring. 
Sjuksköterskorna menade att MI främjar patientens delaktighet och eget ansvar för sin 
hälsa. MI upplevdes kunna bidra till att förebygga ohälsa och sjukdomar i framtiden och 
på så sätt minska belastning på sjukvården, öka kostnadseffektivitet och förbättra 
hälsosituationen i samhället. 

 
…vi jobbar ju förebyggande och det är ju där man känner att kan man nå fram till 
någon individ för att minska ohälsa eller förebygga ohälsa i en framtid så är det ju så 
värdefullt om man då kan undvika att det här blir en person som i en framtid behöver 
mycket sjukvård. (Informant 1) 

 
Svagheter med MI   

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns situationer när MI var svårare att tillämpa. Ett 
sådant exempel var vid möten där det fanns språkförbistringar och tolk var inkopplat i 
samtalet. Det var svårt eftersom tolken inte använde samma uttryck som sjuksköterskan, 
då det handlar så mycket om på vilket sätt sjuksköterskan säger orden till patienten. 
”…språkförbistring, då är det när man har tolk, då är det jättesvårt för jag vet inte hur 
tolken uttrycker, dem använder inte mina uttryck och då blir det mycket 
svårare.”  (Informant 2) 

 
Även i situationer när sjuksköterska och patient hade olika kulturer kunde MI vara 
svårt. Om patienten kom från ett annat land kunde sättet att vårda se annorlunda ut och 
kunde göra det svårt för sjuksköterskan att nå fram till patienten genom MI eftersom 
patienten då var van vid en annan sorts kommunikation. 

 
…sen har vi kulturella skillnader också där, ibland så kan det faktiskt vara lite 
svårigheter med motiverande samtal för från vissa länder där är vården väldigt hårt styrt 
så dom kanske ibland fodrar bättre att man är lite mer hård och lite mer 
skrämselpropaganda, det kör ju inte vi med så mycket… (Informant 6) 

 
En sjuksköterska upplevde att MI var svårt om patienten var i en omfattande 
beroendeställning till andra och hade hjälp med det mesta i vardagen. En sådan situation 
minskade patientens förmåga att leva ett självständigt liv och sjuksköterskan menade då 
att patienten inte kunde vara delaktig på samma sätt som en person som lever mer 
självständigt. Då kunde MI vara svårare eftersom metoden kräver att patienten kan vara 
delaktig. En annan situation när MI inte räckte till kunde vara om patienten hade 
problematik i form av djupare beroenden, eftersom det i ett sådant fall krävdes fler 
insatser och kunde finnas behov av att koppla in fler professioner och andra 
behandlingsformer. 
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Sjuksköterskorna upplevde att effekten av MI varierade och det fanns svårigheter i att 
nå det resultatet som önskades. Sjuksköterskorna beskrev känslor av att ibland inte 
känna sig tillräcklig och att det inte var en enkel uppgift att motivera någon. En 
sjuksköterskas synsätt på detta var att vara nöjd med dem som blev hjälpta av 
motiverande samtal och att finna acceptans i att statistiken ser ut som så att det inte går 
att få alla att hitta motivation till att göra en förändring. ”…det är bara att titta på 
statistiken, man kan inte få alla att sluta röka. Man får liksom va nöjd med dem man 
lyckas med och dem som klarar sig, och där det går bra.” (Informant 3) 

 

DISKUSSION 
 

I resultatet förstås att MI är en samtalsmetod som sjuksköterskorna upplevde som ett 
hjälpmedel i utmaningen att hjälpa patienter hitta motivation till livsstilsförändring och 
leva mer hälsosamt för att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Sjuksköterskorna 
upplevde att MI ger ett förhållningssätt som främjar att nå fram till patienten där denne 
befinner sig. MI upplevdes göra patienten delaktig och öka dennes eget ansvar vilket 
främjar samarbete mellan sjuksköterska och patient. MI upplevdes kunna appliceras i de 
flesta sammanhang och möten med patienter och upplevdes därför användbart för alla 
sjuksköterskor. Dock upplevde sjuksköterskorna att det var svårare att tillämpa MI i 
situationer med språkförbistringar och kulturskillnader. Sjuksköterskorna upplevde att 
framgångsrika strategier är att ställa öppna frågor, kartlägga patientens riskbeteenden 
och stärka genom att identifiera och bekräfta patientens egna resurser. På så sätt kunde 
patienten börja reflektera och bli mer medveten om sin livsstil. Genom att 
sjuksköterskan visar respekt för patientens självbestämmande, är empatisk, lyhörd och 
intresserad för patienten upplevdes dessa egenskaper och strategier kunna främja 
patientens motivation till livsstilsförändring. Studiens syfte som var att beskriva 
sjuksköterskornas upplevelse av Motiverande samtal i förebyggandet av 
livsstilrelaterade sjukdomar är således besvarat. 
 
Metoddiskussion 
Design 
Studien har en kvalitativ design vilket möjliggör att sjuksköterskornas subjektiva 
upplevelser kan beskrivas. En kvantitativ design hade inte kunnat beskriva 
sjuksköterskans subjektiva upplevelser eftersom den syftar till att göra objektiva 
mätningar eller observationer av fenomen och svara på forskningsfrågor genom att 
påvisa samband eller jämföra olika saker med hjälp av siffror (Billhult, 2017) 
Studien har en induktiv ansats med manifest innehåll då studien har utgått från den 
information informanterna har gett och inte gjort någon djupare tolkning (Danielson, 
2012). Således är resultatet presenterat textnära i förhållande till intervjuerna (ibid.). 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer är enligt Polit och Beck (2010) den mest 
passande metoden för att så trovärdigt som möjligt beskriva sjuksköterskans 
upplevelser. Hade metodvalet varit en litteraturstudie kunde risken ökat för att den egna 
förförståelsen påverkat resultatet eftersom datan då redan analyserats en gång och för att 
valet av artiklar kunde präglats av den egna förförståelsen (ibid.) En intervjustudie gör 
även att författarna inte är beroende av att tidigare forskning skulle ha gjorts på exakt 
det ämnet som skulle studeras, utan författarna kunde genom intervjuerna skapa ny 
kunskap genom att utforma intervjufrågor för att svara på studiens syfte. Genom 
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semistrukturerade intervjuer kan varierad och innehållsrik data samlas in som samtidigt 
håller sig till ämnet och svarar på syftet.  
  
Datainsamling 
Eftersom data samlades in från informanter som arbetade inom olika vårdkontexter i 
form av vårdcentral, strålenhet, tobaksavvänjning, företagshälsovård och hemsjukvård 
kan det öka studiens överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2012). Överförbarhet 
handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller 
situationer. Eftersom studien genomfördes inom olika kontexter i just primärvården och 
hemsjukvården i Sverige kan det dock finnas en begränsning i överförbarheten till 
slutenvården och andra länder eftersom vården och arbetsvillkor kan se annorlunda ut 
där.  Trovärdighet innebär att den kunskap och resultat som framkommit är giltig och 
rimlig (ibid.). Att vara två närvarade vid varje intervju kan ha ökat förståelsen för 
informanternas upplevelser och därför bidragit till ökad trovärdighet i resultatet.  
 
Urval 
De valda inklusions- och exklusionskriterierna ökade möjligheterna att hitta relevanta 
informanter i förhållande till studiens syfte. Att informanten skulle ha minst ett års 
praktisk erfarenhet av MI kunde främja att beskrivningarna av deras upplevelser blev 
mer fördjupade än om de haft mindre erfarenhet än ett år. Att hitta informanter till 
studien genom förfrågan via mail till verksamhetschefer var ingen effektiv metod då det 
endast gav studien en informant. Mer effektivt i sökandet efter informanter var genom 
kontakter som kände till sjuksköterskor som arbetade med motiverande samtal då det 
möjliggjorde att förfrågan via mail kunde skickas direkt till sjuksköterskorna i fråga.  
  
En av informanterna i studien saknade utbildning i MI. Det bör betonas att denne 
informant samlat på sig kunskap om MI genom många års erfarenhet i yrket som 
sjuksköterska och gav utförliga svar som höll samma standard som de andra 
informanterna. Detta kan dock ses som en svaghet och kunde ingått i 
inklusionskriterierna. Det fanns en variation hos informanterna på antal år som 
verksamma sjuksköterskor, antal års praktisk erfarenhet av MI och utbildning inom MI. 
Denna variation och att de arbetade inom olika kontexter och områden kan enligt 
Graneheim och Lundman (2004) bidra till rikare och mer varierade upplevelser av 
fenomenet som studeras. 
  
Analys 
Intervjuerna spelades in och gjorde det möjligt att transkribera hela intervjun utan att gå 
miste om några ord, detta gjorde att författarna kunde vara närvarande och fokusera på 
informanten under intervjun.  Eftersom författarna inte hade egna erfarenheter av att ha 
arbetat med MI i praktiken kan det ha främjat att resultatet analyserats med ett öppet 
sinne. Genom att båda författarna analyserat materialet från intervjuerna och även 
diskuterat deras förförståelse med varandra, kan det minska risken att resultatet 
förvrängts genom tolkningar uitfrån den egna individuella förförståelsen. Eftersom det 
finns en medvetenhet om den egna förförståelsen skapades förutsättningar för att 
analysen skulle ske så förutsättningslöst som möjligt vilket kan ha ökat studiens 
pålitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Att triangulering användes kan 
minska risken för att den egna förförståelsen påverkade analysen och kan därför öka 
studiens tillförlitlighet (Kristensson, 2014). I resultatet har citat från den transkriberade 
texten använts då Graneheim och Lundman (2004) menar att det kan stärka att det 
framställda resultatet stämmer överens med det informanterna beskrivit i intervjuerna.  
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Att urval, datainsamlingsmetod och innehållsanalysen beskrivs kan öka studiens 
bekräftelsebarhet då det gör att läsaren kan följa processen och möjliggör vidare studier 
inom samma ämne (Wallengren & Henricson, 2012). När urvalet är relevant i 
förhållande till syftet, analys och resultat stämmer överens med det som beskrivits i 
intervjuerna och en utomstående har granskat kan det öka studiens trovärdighet (ibid.). 
  
Forskningsetiska aspekter 
Att båda författarna närvarade vid intervjuerna kan ha ökat risken för att informanten 
skulle känna sig underlägsen och därför bidragit till en ojämn maktbalans mellan 
författarna och informanten (Dahlberg, 1997). Dock fick informanten välja plats, datum 
och tidpunk för intervjun vilket kan ha bidragit till en jämnare maktbalans. Detta 
möjliggjorde även att intervjun ägde rum i en miljö där informanten kände sig bekväm i 
vilket kan ha ökat förutsättningarna för informanten att mer öppet och fördjupat 
beskriva sina upplevelser (ibid.). För att försäkra att studien är etiskt korrekt utförd 
gjordes en etisk egengranskning. Informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 
och konfidentialitetskravet beaktades genom i att informanterna informerades skriftligt i 
informationsbrevet. Informationen nådde fram till informanterna genom att de före 
intervjun fick skriva på en samtyckesblankett att de hade läst och förstått denna 
information. Vid behov kompletterades informationen muntlig innan intervjun startade.  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av Motiverande samtal i 
förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar. Resultatdiskussionen utgår från 
resultatets fyra kategorier: Olika strategier i förändringsprocessen, Patienten som en del 
i vårdteamet, Faktorer som har betydelse för livsstilsförändring och Styrkor och 
svagheter med MI. 

  
I resultatets första kategori beskriver sjuksköterskorna olika strategier som de ansåg var 
viktiga i samtalet och i förändringen för att stödja patienten i förändringsprocessen. Att 
vara ledande och ge patienten direktiv hur denne skulle göra var något som 
sjuksköterskorna upplevde skapade motstånd och fick patienten att gå i 
försvarsställning. Istället var det viktigt att sjuksköterskan skulle ställa öppna frågor och 
att patienten själv fick reflektera över sin situation. Detta belyser även Persson och 
Friberg (2009) som menar att patienter uppskattar en öppen dialog under hälsosamtal 
där dem får utrymme att reflektera och ställa frågor. Ett öppet och följsamt 
förhållningssätt hos sjuksköterskan kan främja en öppen dialog där patientens berättelse 
är i fokus och att sjuksköterskan bemöter så förutsättningslöst som möjligt för att sätta 
sig in i patientens situation och förstå vilka behov och resurser denne har (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Resultatet visar att en viktig del för att framkalla motivation var att 
stärka de resurser patienten har och vägleda patienten i att själv hitta lösningar på sina 
problem, vilket även Miller och Rollnick (2013) beskriver i sin teori om att motivation 
skapas genom att patienten själv får komma fram till hur förändringen ska göras. Även 
Dellasega, Añel-Tiangco och Gabbay (2012) menar att sjuksköterskan inte ska berätta 
vad patienten ska göra, utan istället uppmuntra patienten till att ta egna beslut vilket 
ökar motivationen och beslutsamheten till förändring. Detta tyder på att en viktig del i 
att framkalla motivation är att patienten upplever att det är denne själv som vill och har 
kommit fram till att förändring behövs och hur den ska genomföras.  

 
Sjuksköterskorna kombinerade MI, som en av sjuksköterskorna beskrev som en 
kvalitativ metod, med kvantitativa mätverktyg för att kartlägga både subjektiva och 
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objektiva fynd i patientens hälsostatus. Dahlberg och Segesten (2010) menar att ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv går det inte att skilja på den biologiska hälsan och den 
existentiella upplevelsen av hälsa eftersom båda dimensionerna har betydelse för hälsan. 
Detta tyder på att MI kan fånga den existentiella upplevelsen av patientens livssituation 
och genom att kombinera med mätverktyg ges mer konkreta svar på den biologiska 
hälsan, vilket tillsammans kan skapa en tydligare bild av patientens hälsa och på så sätt 
kunna identifiera både behov och resurser. 

  

Sjuksköterskorna menade också att med hjälp av mätverktyg kunde patienten få kvitto 
på att livsstilsförändringen gav effekt vilket motiverade patienten ytterligare. Även 
Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh (2011) menar att genom att patienten ser 
effekt av sina handlingar gör patienten ofta ytterligare framsteg i livsstilsförändringen. 
Sjuksköterskorna upplevde även att uppföljning är viktigt eftersom patienten är som 
mest sårbar i början efter förändringen. Då kan sjuksköterskan genom att upprätthålla 
kontakt en tid efter förändringen förebygga att patienten ska falla tillbaka i gamla 
ohälsosamma vanor. Även Brobeck et al. (2011) och Brobeck, Odencrants, Bergh och 
Hildingh (2013) menar att uppföljning är viktigt för att främja en långsiktig och hållbar 
livsstilsförändring. 

 
Brobeck et al. (2011) menar att det är svårt att använda MI när patienterna inte är 
tillräckligt informerade eftersom MI innebär att sjuksköterskan ska vara försiktig med 
att bli för styrande i samtalet genom att informera. Studiens resultat tyder på att 
sjuksköterskorna utgick från grunderna inom MI men hade olika strategier för att 
anpassa samtalet till person och situation. Detta kan ha gjort att sjuksköterskorna i 
studien såg MI som en mall att luta sig mot snarare än en begränsning i samtalet som 
Brobeck et al. (2011) beskriver i samband med situationer när patienten inte är 
tillräckligt informerad. 

  
I resultatets andra kategori beskriver sjuksköterskorna hur MI främjar patientens 
delaktighet och ansvar i sin egen vård. Sjuksköterskorna upplever att MI gör patienten 
delaktig och aktiv i samtalet medan sjuksköterskan har en mer lyssnande och empatisk 
roll. Dellasega et al. (2012) beskriver i sin studie hur det är patienten som tar beslut om 
förändringen och sjuksköterskan har ett aktivt lyssnande under samtalet. Eldh (2014) 
menar att det i mötet mellan patient och sjuksköterska redan från början finns en 
obalans eftersom patienten har ett behov av vård och sjuksköterskan besitter 
omvårdnadskunskap och kompetens att vårda. Målet för båda parter är att patienten ska 
få en bättre hälsa. Maktobalansen behöver sjuksköterskan beakta genom att göra 
patienten delaktig (ibid.). Detta tyder på att MI bidrar till att jämna ut maktobalans 
mellan sjuksköterska och patient genom att främja att patienten är aktiv och delaktig i 
samtalet och i vården.  

 
I resultatet beskriver sjuksköterskorna hur de genom MI försökte skapa förutsättningar 
för patienten att få en bättre hälsa. De identifierade eventuella brister i patientens hälsa 
vilka samtalet utgick från. Dessa kan liknas med Orems (2001) egenvårdsteori där 
sjuksköterskan identifierar egenvårdsbrister för att sedan ge patienter förutsättningar för 
ökad egenvård. Orem talar om hur egenvård kan uppnås först när sjuksköterskan har 
kartlagt vilken kunskap patienten besitter, för att få ökad förståelse om vilken kunskap 
som eventuellt behöver utvecklas för att patienten ska kunna utföra egenvård (ibid.). 
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Resultatet visar att sjuksköterskorna delade med sig av sin kunskap i samtalet för att öka 
förståelsen och fylla i kunskapslyckor hos patienten vilket enligt Orem (2001) innebär 
att försöka kompensera för den egenvårdsbrist patienten har och på så sätt öka 
patientens fömåga till egenvård.  

  
I resultatets tredje kategori beskriver sjuksköterskorna olika faktorer som kunde ha 
betydelse för att MI ledde, eller inte ledde, till en livsstilsförändring. I resultatet 
framkom att befinna sig i en lugn miljö och att ha den tid som krävs var viktiga faktorer 
för att skapa goda förutsättningar för ett lyckat samtal. Liknande aspekt belyser Östlund, 
Wadensten, Kristofferzon och Häggström (2015) som menar att brist på tid är en 
bidragande faktor till att sjuksköterskor inte känner att dem kan och vill utöva MI. 
Således tyder detta på att en stressfri samtalsmiljö är viktig för sjuksköterskan i 
utövandet av MI.  

 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur ett öppet och följsamt vårdande kan ske 
genom att sjuksköterskor bemöter patienten så förutsättningslöst som möjligt och visar 
intresse för patientens berättelse. Sjuksköterskorna beskriver i resultatet vikten av att 
vara nyfiken och ha ett genuint intresse för patienten för att engagera denne i en 
livsstilsförändring. Även sjuksköterskornas medvetenhet om sin förförståelse är något 
som belyses i studiens resultat, där det upplevs betydelsefullt att sträva efter att möta 
patienterna utan förutfattade meningar, bland annat genom att vara just medveten om 
sin förförståelse men även genom att undvika att läsa tidigare journalanteckningar om 
patienten. Detta tyder på att det är viktigt att sjuksköterskan har ett öppet och följsamt 
förhållningssätt i utförandet av MI, vilket Dahlberg och Segesten (2010) även menar är 
en förutsättning för att patienten ska känna delaktighet i vården. 

 
Studiens resultat belyser att genom att använda MI i det dagliga arbetet utvecklas 
sjuksköterskans möjligheter för att lyckas främja patientens motivation till 
livsstilsförändring, vilket även van Eijk-Hustings, Daemen, Schaper och Vrijhoef 
(2011) och Brobeck et al. (2011) belyser genom att lyfta vikten av praktisk träning i MI 
för att lyckas. Resultatet beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan har mod och 
självförtroende i utförandet av MI för att våga möta känsliga samtalsämnen. Detta är 
något som van Eijk-Hustings et al. (2011) menar att sjuksköterskan kan utveckla genom 
utbildning och praktisk träning i MI. Östlund et al. (2014) menar att en orsak till varför 
sjuksköterskor inte använder MI, trots att de gått en utbildning, i sitt arbete är för att de 
är rädda att göra fel och anser att de behöver mer utbildning för att våga utöva MI. 
Osäkerhet eller rädsla att göra fel är inget som studiens resultat tar upp, vilket kan bero 
på att sjuksköterskorna antingen har tillräckligt med utbildning i MI eller arbetat med 
MI så länge att dem blivit trygga i den rollen. Viktigt enligt sjuksköterskorna var också 
att besitta en empatisk förmåga i utförandet av MI, vilket även Östlund et al. (2014) 
menar är en förmåga som sjuksköterskan kan utvecklas mer genom utbildning och 
träning i MI. Detta tyder på att desto mer praktiskt utövande och utbildning i MI, desto 
mer kan sjuksköterskan utveckla viktiga egenskaper i utövandet och sin förmåga att 
hjälpa patienter bli motiverade. 

  
I resultatets fjärde, och sista, kategori beskriver sjuksköterskorna både styrkor och 
svagheter med MI.  Resultatet tyder på att sjuksköterskorna har en positiv upplevelse av 
MI som metod och att de ser MI som ett stöd i arbetet med att motivera patienter till 
livsstilsförändring. I jämförelse med ett informerande förhållningssätt där 
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sjuksköterskan är mer ledande, upplevdes MI vara en effektiv metod för att främja 
patientens motivation till livsstilsförändring och på så sätt förebygga livsstilsrelaterade 
sjukdomar. Även Brobeck et al. (2011) menar att MI är mer effektivt för att motivera 
patienten till livsstilsförändring än andra mer informerande metoder och 
förhållningssätt. Resulatet i studien visar att patienten kunde se MI som en möjlighet till 
att göra en livsstilsförändring. Liknande aspekt belyser även Persson och Friberg (2009) 
ur ett patientperspektiv där dem menar att samtal om hälsa mellan sjuksköterska och 
patient skapar möjligheter att förebygga sjukdomar och plötslig död. 

 
Resultatet visar även att sjuksköterskorna upplever det är svårt att tillämpa MI i 
situationer med språkförbistringar och kulturskillnader. I situationer när patienten talar 
ett annat språk än sjuksköterskan kan det vara svårt för sjuksköterskan att indirekt, 
genom en tolk, nå fram till patienten på ett sätt som sjuksköterskan kunde gjort om 
språket inte hade hindrat. Denna svårighet belyser även van Eijk-Hustings et al. (2011) 
som menar att språk- och kulturskillnader är en svaghet i MI’s applicerbarhet i olika 
sammanhang. Detta tyder på att MI’s överförbarhet till situationer med språk- och 
kulturskillnader är begränsad.  

 
Studiens tillämpning i klinisk praxis och förslag på vidare forskning 
När sjuksköterskor möter patienter som lever med ohälsosamma levnadsvanor i 
praktiken kan MI vara ett hjälpmedel sjuksköterskor kan användas sig av för att närma 
sig samtal om livsstil och förändring. MI är användbart för sjuksköterskor då det även 
främjar ett personcentrerat förhållningssätt som vården bör sträva efter där fokus på 
patientens egna resurser, delaktighet och självbestämmande är viktiga delar. MI präglas 
av att stärka patienten genom att lyfta fram egna resurser, främja självbestämmandet 
och göra patienten delaktig i samtalet och vården. Arbetet med MI kan främja ett öppet 
och följsamt förhållningssätt hos sjuksköterskan som Dahlberg och Segesten (2010) 
menar är viktigt för att patienten ska känna sig delaktig. Orem (1980) menar utifrån 
egenvårdsteorin att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att använda sina egna resurser så 
långt det går och att sjuksköterskan ska stödja patienten när egna resurser inte räcker 
till. Orems egenvårdsteori och MI strävar således gemensamt efter att sjuksköterskan 
ska vara ett vägledande stöd när behov uppstår och för att främja patientens delaktighet 
och egenvård. Studiens resultat kan bidra med kunskap som kan överföras inom 
primärvård och hemsjukvård och kan öka förståelsen för hur sjuksköterskor inom dessa 
kontexter upplever MI i förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar. Det förstås att 
MI kan vara ett hjälpmedel för att öka möjligheten att framkalla motivation hos 
patienten i samtal om livsstilsförändring, att MI främjar en personcentrerad vård och 
kan öka patientens förmåga till egenvård. Det förstås även att det upplevs svårare att 
tillämpa MI i situationer med språk – och kulturskillnader, med eller utan tolk, vilket är 
en begränsning i MI’s överförbarhet till olika patientgrupper. Därför hade det varit både 
aktuellt och intressant med vidare forskning om hur sjuksköterskans arbete med MI kan 
utvecklas och förbättras i situationer med språk- och kulturskillnader. En annan aspekt 
är att studien är skriver ur sjuksköterskans perspektiv och därför hade det även varit 
intressant att göra en liknande studie ur patientens perspektiv för att undersöka hur 
patienter upplever MI och vilka likheter och skillnader som finns.  
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SLUTSATS 

 

Ohälsosamma levnadsvanor är en stor bidragande orsak till de mest förekommande 
sjukdomarna i Sverige idag vilket bidrar till ökat lidande bland människor ökade 
kostnader för samhället. Därför behöver vården arbeta mer förebyggande för att fånga 
upp personer som lever med en ohälsosam livsstil för att vidta åtgärder innan symtom 
och sjukdomar utvecklats. Studien visar att sjuksköterskorna upplever att det är en 
komplex uppgift att motivera patienter till livsstilsförändring och nå det resultat som 
önskas, men i denna uppgift upplevs MI vara ett hjälpmedel av stor betydelse för 
sjuksköterskan som också kan medföra mer till vården än en livsstilsförändring. Genom 
att sjuksköterskan arbetar förebyggande mot livsstilsrelaterade sjukdomar med hjälp av 
MI ökar patientens medvetenhet och eget ansvar för sin hälsa. Att arbeta utifrån MI 
främjar ett öppet och följsamt förhållningssätt hos sjuksköterskan som kan bidra till 
ökad delaktighet, samarbete och en god relation som kan främja ett långsiktigt 
samarbete där patienten och sjuksköterskan arbetar mot samma mål. Med mål att 
förebygga ohälsa och minska lindande upplevs att MI kan bidra till att förebygga 
livsstilsrelaterade sjukdomar och på så sätt främja kostnadseffektivitet i samhället, 
minska belastning på sjukvården och förbättra folkhälsan. 
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Bilaga A - Informationsbrev  

 
 
 
Till dig som är sjuksköterska inom primärvården-  
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie  
 
Motiverande samtal i förebyggandet mot livsstilsrelaterade sjukdomar 
 
Diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar tillhör gruppen livsstilsrelaterade sjukdomar och är idag 
de mest förekommande sjukdomarna i Sverige. Genom förebyggande arbete kan insjuknandet i 
livsstilsrelaterade sjukdomar minska. En metod som sjuksköterskan kan använda i det 
förebyggande arbetet mot livsstilsrelaterade sjukdomar är motiverande samtal (MI).  
 
Vi heter Alicia Hellman och Fanny Törn. Vi studerar i femte terminen på 
sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och i utbildningen ingår att genomföra 
en studie på kandidatnivå. 
 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av motiverande samtal i 
förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar. Därför vill vi genomföra intervjuer med 
sjuksköterskor som har erfarenhet av att använda motiverande samtal i syfte att hjälpa personer 
förändra sin livsstil. 
 
Förfrågan om deltagande i denna intervjustudie riktas till sjuksköterskor som arbetar inom 
primärvården. Om du som är sjuksköterska och har minst ett års yrkeserfarenhet av motiverande 
samtal är intresserad av att delta i vår studie skulle vi gärna vilja att du kontaktar oss via telefon 
eller e-post. 
 
Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
Intervjun kommer att genomföras på din arbetsplats eller på annan avskild plats som du väljer. 
Intervjun beräknas ta 30-60 minuter.  
 
Materialet från intervjuerna kommer bandas och sedan transkriberas till text för att kunna 
genomföra analys av intervjuerna. Materialet från intervjuerna kommer endast användas i vår 
studie och därefter raderas. Materialet kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 
kommer att förvaras så ingen obehörig kommer kunna ta del av det förutom författarna. Inga 
enskilda personer eller vårdinriktningar kommer att kunna identifieras i studien.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie.  
Välkommen att höra av dig till oss vid frågor! 
Växjö 2018-11-22 
 
Studerande:     Handledare:  
Alicia Hellman 
Tel:    Natali Johnsson  
Mail:    Mail:  
Fanny Törn 
Tel:  
Mail:  
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B - Intervjuguide  
 

Information  

- Syftet med studien  

- Materialet hanteras konfidentiellt  

- Medgivande för ljudinspelning 

- Möjlighet att ta del av den färdiga c-uppsatsen 

- Frågor? 

Bakgrundsfrågor  

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du använt motiverande samtal i ditt arbete? 

Har du någon utbildning inom motiverande samtal? Om inte, hur började du använda 

motiverande samtal i ditt arbete? 

 

 

Intervjufrågor 

Hur upplever du att ett motiverande samtal kan gå till? 

Vilka fördelar upplever du med motiverande samtal som metod? 

Vilka nackdelar upplever du med motiverande samtal som metod? 

Hur upplever du effekten av motiverande samtal? 

Hur upplever du att motiverande samtal kan förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar? 

Vilka faktorer upplever du kan påverka en livsstilsförändring?  

Hur upplever du att motiverande samtal påverkar patientens delaktighet i sin vård?  

Vad har du för upplevelser av att anpassa motiverande samtal till olika patienter? 

Vilka egenskaper upplever du är viktiga att ha som sjuksköterska i utförandet av 

motiverande samtal? 

Hur upplever du betydelsen av motiverande samtal för sjuksköterskan i sitt yrke? 

 

Har du något mer du vill berätta om? Tack för oss!  

 

 
 
 

 

Följdfrågor 
På vilket sätt? 
Hur visar det sig? 
Kan du ge ett exempel? 
Hur menar du när du 
säger.. 
Kan du utveckla mer om 
det du sa om.. 



  
 

III 

Bilaga C - Samtyckesblankett  
 

 

 

Samtyckesblankett  

Härmed samtycker jag till att delta i studien om sjuksköterskans upplevelse av motiverande 

samtal.  

Jag har fått information om studiens syfte. Jag vet att ett deltagande är frivilligt och när som 

helst kan avbrytas, utan att ange orsak och att det skulle få några negativa följder. De uppgifter 

som jag lämnar ut kommer behandlas så ingen annan kan ta del av dem och uppgifterna i den 

färdiga studien inte kopplas till mig som person.  

 

Ort och Datum  

_____________________________ 

Informant  

______________________________ 

Studenter  

______________________________ 

______________________________ 
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Bilaga D - Etisk egengranskning 
Innan Du börjar 
Innan Du fyller i denna ansökan ska Du ha gått igenom Etisk egengranskning enligt bifogat 
formulär. Egengranskningen ska bifogas ansökan. 
Har du svarat "Ja" eller "Kanske” på någon av frågorna 1-6 kan projektet, om det bedöms som 
forskning, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). För 
vidare information se www.epn.se 
  
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

    Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör 
hälsa eller sexualliv). 

    x 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant som 
inte avviker från rutinerna men som är ett led i studien)? 

    x 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka deltagarna 
(t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 
påverka? 

    x 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 
människa (t.ex. blodprov )? 

    x 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

    x 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i vetenskaplig 
tidskrift efter studiens genomförande. 

    x 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk person) 
och anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig). 

     x 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat till nivån 
på studien. 

x      

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess 
syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 
besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka 
beslut om medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

x      

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan 
att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller behandling 
eller, om studenter, betyg etc. 

x      

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för studien är 
namngivna (student och handledare) 

 x     

 


