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SAMMANFATTNING: 
Bakgrund: Livsstilsförändringar har säkerställd effekt på våra folksjukdomar. 

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmodell användbar i vårdarbete för att 

hjälpa patienten att nå livsstilsförändringar. Syfte: Syftet var att beskriva 

vårdpersonals och patienters erfarenheter av motiverande samtal vid 

livsstilsförändringar. Metod: En systematisk litteraturstudie grundad på 11 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna granskades, analyserades och ledde fram till 

fem teman av erfarenheter av motiverande samtal. Resultat: vårdpersonalen 

beskrev att lära nytt och byta tankesätt till MI var svårt. Vårdpersonalen tyckte 

att de fick mer feedback då de var tysta och lärde sig att lyssna aktivt. 

Vårdpersonalen uppfattade en förbättrad kommunikation efter MI utbildning. 

Samtidigt beskrevs erfarenheten av att känna sig för passiv som vårdpersonal. 

Vårdpersonal har beskrivit att de tyckte MI samtalen tog för mycket tid. Efter 

MI träning kände vårdpersonalen ett ökat självförtroende att tala om 

livsstilsförändringar med patienterna. Patienterna redogjorde för att MI gav ett 

ökat personligt engagemang och en möjlighet att själva upptäcka sina problem. 

Patienterna uppskattade vårdpersonalens empatiska och mindre fördomsfulla 

framställning vid MI. Slutsats: Området är dåligt utforskat och vi efterfrågar 

mer forskning. Dels allmänt om erfarenheter av MI men speciellt kring varför 

vårdgivare och patienter erfar MI på det sätt resultatet visar. 
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1. INLEDNING 

Under de senaste årtionden har Svenska folkets matvanor förändrats. Mellan åren 1980 och 

2006 ökade den genomsnittliga energiintaget med fyra procent, rimligtvis är den ökade 

energimängden ett bidrag till den tilltagande övervikten. Även befolkningens 

alkoholkonsumtion har ökat drastiskt under senare årtionden. En ohälsosam livsstil ökar i 

förlängningen risken för våra vanligaste folksjukdomar som exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar (Norberg & Danielsson, 2009; Axelsen, Danielsson, Norberg & Sjöberg, 

2009). Socialstyrelsen (2005) skriver i den reviderade kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor att sjuksköterskan ska arbeta för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

Sjuksköterskan kan exempelvis arbeta hälsofrämjande genom att urskilja och förebygga 

hälsorisker, motivera till livsstilsförändring vid behov och undervisa patienter och dess 

anhöriga om god hälsa. Efter våra erfarenheter från klinisk praktik anser vi att motiverande 

samtal (MI) är en modell i sjuksköterskans omvårdnadsarbete för att främja sunda 

levnadsvanor. Intresset av vad andra sjuksköterskor har för erfarenheter av MI växte således 

fram. Efter en inledande litteratursökning, skapades en överblick över ämnet och vi upptäckte 

att ämnesområdet var dåligt utforskat. Vi beslutade oss för att utvidga avgränsningen och 

istället vidga vårt perspektiv till att utforska samtlig vårdpersonals- och även patienters 

erfarenheter av MI.  

 

2. BAKGRUND 

2.1.  Sveriges folkhälsa 

Folkhälsan, den generella hälsan i vår befolkning, är i hög grad ett ansvar för samhället 

(Isacsson, 2010). Medellivslängden har under de senaste decennierna ökat vilket kan kopplas 

till en förbättrad hälsa i vårt samhälle och minskad dödlighet i våra folksjukdomar. Folkhälsan 

är ojämnt fördelad, exempelvis uppges högutbildade, tjänstemän och män ha en bättre hälsa 

än lågutbildade, arbetare och kvinnor. Likaså uppges kön och utbildningsnivå spela roll i 

insjuknade och bemästrande av sjukdom (Danielsson & Talbäck 2009). 

 

Andelen personer med fetma och övervikt har ökat sedan 1990-talet vilket kan relateras till 

felaktiga matvanor och fysisk inaktivitet. Dessa faktorer tillsammans med rökning har stor 

betydelse för insjuknandet i våra folksjukdomar till exempel diabetes och hjärt-kärlsjukdom. 

Folksjukdomar i sin tur ger samhället stora kostnader för sjukvård och arbetskraftsbortfall. 

Hälso- och sjukvården med hälsofrämjande arbete och bättre behandlingsmetoder gör att allt 
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färre dör i våra folksjukdomar. Då allt fler överlever våra folksjukdomar leder det till en ökad 

sjukvårdskostnad då fler och fler lever med kronisk sjukdom som kräver kontinuerlig 

behandling (Norberg & Danielsson; Danielsson & Talbäck; Börjesson, Faskunger, Kallings, 

Laerum, Leijon & Ståhle, 2009). Genom att arbeta hälsofrämjande kan vi minska antalet 

insjuknande i våra folksjukdomar och på så vis minska våra vårdkostnader.  

 

2.2. Hälsofrämjande arbete 

Med hälsofrämjande arbete menas åtgärder i syfte att förbättra hälsa för enskilda individer och 

även för olika grupper i samhället. En grundläggande målsättning i hälsofrämjande arbete är 

att stärka människors förmåga att påverka faktorer som inverkar på hälsan (Ewles & Simnett, 

2005). Inom våra kommuner och landsting syns hälsofrämjande arbete i form av exempelvis 

hälsofrämjande kampanjer. På våra sjukhus och hälsocentraler finns den medicinska 

expertisen och det är dit befolkningen vänder sig när de är sjuka (Winroth & Rydqvist, 2008). 

Därför är det på sjukhus och hälsocentraler vårdpersonal har möjlighet att identifiera 

riskpatienter, arbeta förebyggande och motivera dem till att förändra livsstilsfaktorer. 

 

2.3. Livsstilsfaktorer 

Livsstilsfaktorer kan definieras som den individuella människans hälsobeteende och 

levnadsvanor, hit hör exempelvis familjeplanering, fysisk aktivitet, matvanor, 

alkoholkonsumtion, rökning och vaccinationer (Ewles & Simnett, 2007). I socialstyrelsens 

folkhälsorapport (2009) beskrivs bland annat livsstilsfaktorerna: fysisk aktivitet, matvanor, 

tobak och alkohol vara faktorer där ett felaktigt förhållningssätt kan ge upphov till 

folksjukdomar.  

 

2.3.1. Fysisk aktivitet och matvanor 

Det är bevisat att fysik aktivitet har en förebyggande effekt på sjukdomar, exempelvis hjärt-

kärlsjukdom, depression, diabetes och tjocktarmscancer. Dessutom visar ny forskning att 

fysisk aktivitet bland annat förebygger demens och minskar känsla av stress (Henriksson & 

Sundberg, 2008). Undersökningar kring folkets matvanor visar att konsumering av godis, 

snacks och läskedrycker har ökat kraftigt, befolkningen äter numera ungefär dubbelt så 

mycket av dessa produkter än människan ur näringssynvinkel behöver (Norberg & 

Danielsson, 2009; Axelsen et al., 2009). Gränslös tillgång till energirik mat tillsammans med 

en allt mindre aktiv livsstil bidrar till övervikt och skadar folkhälsan (Axelsen et al., 2009).  
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2.3.2. Tobak och alkohol 

Konsekvenser av rökning är välkända och nedsatt lungfunktion är den vanligaste följden. 

Mindre välkänt är dock snusets inverkan på hälsan, klarlagt är dock att risken för ett antal 

cancersjukdomar ökar (Danielsson, Gillia & Hemström, 2009). Uppgifter visar att 

alkoholkonsumtionen har ökat drastiskt sedan början av 1900-talet, svårare är att konstatera 

om den riskabla alkoholkonsumtionen har ökat. Dock visar alkoholen vara en stor 

bakomliggande faktor vid olyckor, skador och våld och påverkar således vår folkhälsa 

(Hensing, 2009).  

 

2.4.  Livsstilsförändringar 

Forskning låter se att en ohälsosam livsstil med ohälsosamma livsstilsfaktorer utlöser 

inflammationsprocesser i kroppen vilket i sin tur leder till bland annat åderförkalkning och 

därmed bidrar till våra folksjukdomar (Herder, Peltonen, Koenig, Sütfels, Lindström, Martin, 

Ilanne-Parikka, Eriksson, Auhola, Keinänen-Kiukaanniemi, Valle, Uusitupa, Kolb & 

Tuomielhto, 2009). På samma sätt som risken för våra folksjukdomar har grund i ohälsosam 

livsstil gäller det omvända. Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet ger positiv effekt på 

bland annat blodtryck och insulinfrisättning. Livsstilsförändring i form av tobaksstopp 

minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, benskörhet, kronisk obstruktiv 

lungsjukdom etc. (Norberg & Danielsson, 2009). Hälso- och sjukvården har goda 

förutsättningar att arbeta hälsofrämjande i form av arbete som leder till livsstilsförändringar 

(Börjesson, Faskunger, Kallings, Laerum, Leijon & Ståhle, 2009).  

 

2.5. Motiverande samtal 

En form av hälsofrämjande arbete kan vara samtal för att motivera till livsstilsförändring. 

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod grundad av den amerikanske psykologen och 

professorn William R. Miller. MI är utvecklad utifrån kognitiv beteendeterapi. En av 

grundstenarna i MI- samtalet är patientcentreringen, med det menas att samtalet tar sin 

utgångspunkt i patientens uppfattningar, tankar och erfarenheter. På samma gång som 

patienten är utgångspunkten, är rådgivaren den styrande enheten. Rådgivaren har till uppgift 

att leda samtalet genom en serie teman och få patienten att reflektera över sig själv. Samtalet 

kan med fördel byggas utifrån Meny – Agenda upplägget där patienten själv får peka ut vad 

han/hon anser vara sitt viktigaste livsstilsproblem. Meny – Agenda formatet går lätt att 
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använda sig av vid tidsbegränsade samtal då vårdpersonalen snabbt får patientens perspektiv. 

Målet med ett MI- samtal är att skapa förändringar som leder till en förbättrad hälsa för 

patienten, denna förändring är inte möjlig att uppnå om inte patienten är redo för den. MI- 

samtalet är konstruerat utifrån fem faser, där de två första faserna utgörs av ett neutralt 

utforskande fas då rådgivaren får chans att visa empatisk förståelse och få inblick i patientens 

problem. I tredje fasen utforskas patientens omgivning med dess eventuella styrkor och 

svagheter. Patientens motivation till förändring är fokus i den fjärde fasen då 

förändringstankar identifieras, ambivalensen utforskas och perspektivet riktas framåt mot 

målet. Den femte och sista fasen innebär att beslut fattas och rådgivarens roll är då att stärka 

och stötta patienten (Barth & Näsholm, 2006).  

 

Regeringen skrev år 2007 en ny proposition om en förnyad folkhälsopolitik där MI- samtalets 

roll i det preventiva hälsoarbetet lyftes fram. Den vetenskapliga evidensen när det gäller MI är 

fortfarande ofullständig men de studier som är utförda har visat på resultat vid 

livsstilsförändringar. Många utbildningar i motiverande samtal genomförs idag inom 

landstinget men det är osäkert hur mycket sjuksköterskorna efter utbildningen använder sig av 

MI i praktiken (Prop: 2007/08:110). Forskning visar att beteendeförändring inte är möjlig om 

patienten inte själv vill, där har MI- tekniken en stor betydelse. Användning av MI kan hjälpa 

till att stärka relationen mellan patient och sjuksköterska och bidra till att patienten når sina 

personliga mål (McCarley, 2009).  

 

2.6. SAUK modell 

SAUK- modellen för bekräftande omvårdnad är utvecklad av Barbro Gustafsson (2004) som 

en modell för att förstå och utveckla en verksamhet med bekräftelse som centralt begrepp. 

Bekräftande omvårdnad innebär omvårdnad ur ett systemiskt perspektiv där omvårdnaden är 

beroende på den unika personen som söker vården, personalens förutsättningar att vara 

bekräftande och deras förmåga att lägga sina hindrande attityder åt sidan. För att uppnå 

bekräftande omvårdnad krävs det att patienten känner en tilltro till vårdpersonalen och hur 

lång tid det tar för denna tilltro att uppstå varierar. Fokus i den kliniska omvårdnaden ska 

ligga på mötet mellan människor. Människosynen i SAUK modellen är baserat på ett 

jagperspektiv där det är viktigt för vårdpersonal att kunna se hela människan. Med 

Jagperspektivet menas att vårdpersonal ska stödja patienten att själv vara aktör och ansvarig 

för sina handlingar.   
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SUAK modellen är uppbyggd i fyra olika faser och alla de fyra faserna måste vara uppfyllda 

för att en bekräftande omvårdnad ska vara möjlig. De fyra faserna är: 

S-fasen, Sympatiuttryckande omvårdnad 

A-fasen, Accepterande skapande omvårdnad 

U-fasen, Upplevelsemässig innebördsförvärvande omvårdnad 

K-fasen, Kompetens manifesterande omvårdnad (Gustafsson, 2004). 

  

S-A-U faserna är delmål som i slutändan ska leda till huvudmålet K-fasen. Utan de tidigare 

faserna går det inte att uppnå K-fasen och det är när K-fasen är uppfylld som den bekräftande 

omvårdnaden är möjlig. När vårdpersonal visar sympati (S-fasen) till patienterna genom att 

visa medlidande och dela patientens oro stärks patientens uppfattning om sig själv. Relationen 

mellan vårdpersonal och patienten stärks ytterliggare genom att vårdpersonal lyssnar och visar 

respekt. Deras relation blir då öppen och accepterande (A-fasen). Genom denna öppna 

relation vågar patienten beskriva sina upplevelser (U-fasen) för vårdpersonal vilket gör att de 

får ytterligare förståelse för patientens situation. När de tre S-A-U faserna nu är uppnådda är 

det upp till patienten själv att uppnå den sista K-fasen genom att hon uppmuntras till att ta 

ansvar för sin egna hälsoprocess (Gustafsson, 2004). 

 

3. BEGREPPSBESKRIVNING 

Nedan förklaras förekommande begrepp i uppsatsen: hälsa, folksjukdomar, livsstilsfaktorer, 

livsstilsförändring, vårdpersonal, patient och erfarenheter. 

 

3.1. Hälsa 

Hälsa är ett tillstånd där det finns en balans mellan människans egna mål, hennes förmågor att 

förverkliga dessa och de yttre omständigheter som finns vid tillfället (Gustafsson, 2004). 

Vidare definierar WHO hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande (WHO, 2010).  

 

3.2. Folksjukdomar 

Begreppet folksjukdomar innebär sjukdomar återfunna hos minst 1 % av befolkningen. I 

dagens samhälle är folksjukdomarna framförallt kroniska sjukdomar och sjukdomarna visar 

sig de senare åren i livet exempelvis hjärt- kärlsjukdom, diabetes och cancer. Förklaringen till 
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många av dessa folksjukdomar kan delvis kopplas till livsstilsfaktorer som skadar vår hälsa, 

till exempel dåliga matvanor, fysisk inaktivitet och rökning (Isacsson, 2010). 

 

3.3. Livsstilsfaktorer 

I denna uppsats använder vi begreppet livsstilsfaktorer, de faktorer vi valt att inkludera i 

begreppet är fysisk aktivitet, matvanor, tobak och alkoholvanor. 

 

3.4. Livsstilsförändring 

I denna uppsats använder vi begreppet livsstilsförändring som en förändring av 

livsstilsfaktorer vilket ger en hälsovinst. 

 

3.5. Vårdpersonal 

Begreppet vårdpersonal inkluderar i vår uppsats: sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, 

läkare, läkarstudenter och socialarbetare. 

 

3.6. Patient 

Katie Eriksson definierar begreppet patient som den lidande, den som tåligt uthärdar 

någonting (Eriksson, 1994). I vår uppsats använder vi patient som en person medverkande i 

MI samtal tillsammans med vårdpersonal där syftet är att motivera patienten att genomföra en 

livsstilsförändring. 

 

3.7. Erfarenheter 

Erfarenheter skapas genom upplevelser. När vi har varit med om en händelse eller dylikt 

lägger vi våra värderingar till det och skapar våra erfarenheter (ordbok, 2010). Exempel: 

vårdpersonal upplever motiverande samtal (MI) när de använder modellen. Tillsammans med 

värdering av modellen skapar vårdpersonal sin erfarenhet av MI.   
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4. PROBLEMATISERING 

Våra folksjukdomar ökar kraftigt och kan många gånger relateras till vår livsstil. Adekvata 

livsstilsförändringar för att förebygga sjukdom kan spara sjukvårdskostnader för samhället 

och motverka onödigt lidande för patienter. Forskning visar att motiverande samtal (MI) är en 

användbar modell i arbetet med livsstilsförändringar, modellen blir allt vanligare inom hälso- 

och sjukvård och frågan hur deras erfarenheter av MI ser ut blev intressant. Det är 

betydelsefullt att skapa en bild av vårdpersonal och patienters erfarenheter av MI i syfte att 

utveckla omvårdnaden vid livsstilsförändring.  

 

5. SYFTE 

Syftet var att beskriva vårdpersonals och patienters erfarenheter av motiverande samtal vid 

livsstilsförändringar. 

 

6. METOD 

Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie. Att göra en systematisk litteraturstudie innebär 

att besvara frågeställningar utifrån reflektion och fördjupning ur studier av god kvalitet. Ett 

problemområde definieras och formuleras. Kriterier och metod för litteratursökning samt 

urval motiveras. Alla relevanta studier ska inkluderas, värderas och analyseras för att sedan 

sammanfogas till ett resultat. Alla moment i den systematiska litteraturstudien ska vara så väl 

beskrivna att studien kan replikeras om så önskas (Forsberg & Wengström, 2008). Nedan 

följer beskrivning av den här litteraturstudiens inklusions- och exklusionskriterier 

sökningsförfarande, kvalitetsgranskning samt dataanalys. 

 

6.1. Inklusionskriterier 

För att uppnå stark trovärdighet i vår uppsats avgränsade vi vår sökning till vetenskapliga 

studier som var peer-reviewed och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna skulle 

vara inom tidsramen 2000-2010 och skrivna på engelska, det för att nå aktuell forskning och 

på grund av våra språkkunskaper. 

 

6.2. Exklussionskriterier 

Artiklar med låg kvalitet exkluderades. 
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6.3. Sökningsförfarande 

För att uppnå effektivt sökningsförfarande är det fördelaktigt att ta hjälp av en bibliotekarie 

med vana och kunskap i att söka i databaser (Forsberg & Wengström, 2008). Vi deltog i två 

sökhjälpstillfällen tillsammans med en bibliotekarie från universitetsbiblioteket. Vi använde 

tre olika databaser, Cinahl, PubMed och PsycINFO, de innehåller vetenskapliga artiklar inom 

vårt område, omvårdnad. Sökningar genomfördes mellan 100118 – 100204 (se artikelsökning 

bilaga 1 och artikelmatris bilaga 2). Östlundh (2006) beskriver tesaurus, en ordlista indelad i 

ämnen. Tesaurus kan vara till hjälp för att hitta passade sökord som fungerar i den databas 

som används för sökning, vilket bidrar till mer precision. Tesaurus användes så långt det var 

möjligt då vi letade efter passande sökord. Använda sökord var: Motivational interviewing, 

nurses, attitude och experience, vilka gav bra resultat. Även sökorden: life change events, 

patient och patient satisfactions användes men dessa gav bristfälliga sökresultat.  

 

Våra sökningar uppgick till 489 träffar, dessa titlar lästes. Efter bedömning av titelns relevans 

för vårt syfte lästes tillhörande abstrakt. Om abstraktet bedömdes relevant hämtades artikeln i 

fulltext. Majoriteten av intressanta artiklar funna i databaserna var tillgängliga i fulltext, 

övriga återfanns fritt på nätet via google scholar eller beställdes via universitetsbiblioteket via 

så kallat fjärrlån. Då PubMed inte innehar funktionen att sortera ut endast peer-reviewed 

artiklar ingick ännu ett moment i dessa sökningar. Tidskrifterna som artiklarna från PubMed 

var publicerade i kontrollerades via Ulrich´s periodicals directory för att se att de var 

vetenskapliga. Sammanlagt 37 artiklar lästes i sin helhet varav 12 artiklar motsvarade vårt 

syfte och valdes ut för granskning. 

 

6.3.1. Manuell sökning 

När en artikel har påträffats som är intressant och överensstämmer med problemområdet bör 

referenslistan utforskas (Forsberg & Wengström, 2008). I referenslistorna i våra valda artiklar 

fann vi många intressanta tips på artiklar, många av dessa föll dock utanför vår tidsram, 2000-

2010. Två artiklar påträffades i den manuella sökningen dessa hittades i fulltext via ELIN och 

google scholar och återfinns i artikelmatrisen som artikel 5 och 6 (se bilaga 2).  
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6.4. Kvalitetsgranskning  

Vi har utfört kvalitetsgranskning utifrån Forsberg och Wengström (2008) granskningsmall för 

kvalitativa studier och kvantitativa RCT studier (se bilaga 3 och 4). Granskningsmallarna 

innehåller ja och nej frågor, vi valde att ge varje ja- svar ett poäng, nej- och vet inte- svar gav 

således noll poäng. Poängen räknade vi sedan om till procent i relation till maxpoäng. 60-69% 

klassades vara av låg kvalitet, 70-79% medel och 80-100% klassades vara av hög kvalitet. 

Kvalitetsgranskningen gav nio artiklar med hög kvalitet, två artiklar med medel kvalitet och 

en artikel med låg kvalitet. Artikel med låg kvalitet, artikel 4 (se bilaga 2) exkluderades.. 

Kvalitetsgranskningens resultat redovisas i artikelmatrisen (se bilaga 2). 

 

6.5. Dataanalys 

Vi har valt att genomföra dataanalysen utifrån beskriven metod i Granskär och Höglund – 

Nilsen (2008). I dataanalysen ska de valda artiklarna läsas och granskas noga för att ge en 

uppfattning om materialet. Våra valda artiklar har sammanställts och presenteras i vår 

artikelmatris (se bilaga 2). Att gå från en helhet till en ny helhet är arbetsprocessen i en 

dataanalys. De nya enheterna kan sedan sammanfattas i olika teman. Avsikten med analysen 

är att ge en sammanhållen och intern logik (Granskär och Höglund - Nilsen, 2008). För att 

inte riskera att missa resultat från valda artiklar läste vi båda två, var för sig, alla 

artikelresultat och valde ut det vi tyckte var relevant utifrån vårt syfte. Materialet översattes 

sedan till svenska och sorterades in i likheter för att slutligen klassas in under olika teman och 

underteman.  

 

7. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vi har i vår litteraturstudie beaktat Forsberg och Wengströms (2008) riktlinjer för etiska 

överväganden. Riktlinjerna beskriver vikten av att redovisa alla i litteraturstudien 

förekommande artiklar och inkludera alla artiklars resultat, även de artiklar som inte stödjer 

litteraturstudiens hypotes och undersökarens åsikt. Alla artiklar inkluderade i litteraturstudien 

ska sedan sparas i tio år. Valda artiklar ska ha fått tillstånd från en etisk kommitté eller 

redovisa noggranna etiska överväganden. Artiklar använda i vår litteraturstudie är redovisade 

och vi har presenterat artiklarnas resultat fritt från egna åsikter. Vi har dock förståelse för att 

våra egna föreställningar kan prägla resultatet. Vi har genom granskning fastställt att alla 

artiklar använda i litteraturstudien innehåller etiska överväganden.   
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8. RESULTAT 

Resultatet redovisas under rubriker motsvarande de teman och underteman som identifierades 

i dataanalysen. I följande tabell redovisas resultatets teman och underteman. 

Tema Undertema 

8.1 Lära nytt – gamla vanor är svåra 

att bryta 

 

8.2 Lära sig att lyssna 8.2.1 Du får mer feedback om du lyckas 

vara tyst 

8.2.2 MI ger möjlighet för patienter att 

berätta sin historia 

8.3 Kommunikation 8.3.1 Bli mindre auktoritär 

8.3.2 Patienten som styrande 

8.3.3 Samarbete krävs 

8.4 Tar för mycket tid  

8.5 Ökar självförtroendet  

 

8.1. Lära nytt – gamla vanor är svåra att bryta 

I flera av de artiklar vi tagit del utav beskrivs erfarenheter av att lära motiverande samtal (MI). 

Vårdpersonalen identifierade positiva förändringar efter utbildning i MI och ansåg att kunskap 

om MI är viktigt för vårdpersonal att ha samt att det vore fördelaktigt att ändra arbetsmetod 

till MI (Kristensson, Nilsen & Lindhe-Söderlund, 2008; Emlyn-Jones, Forrester, 

McCambridge, Rollnick & Waissbein, 2008; Gazewood, Mounsey & White, 2007; Borch-

Johnsen, Christensen, Lauritzen, Rubak & Sandbeak, 2006). Att ändra tankesätt och bryta 

gamla vanor beskrivs som svårt. Vårdpersonalen redogjorde för erfarenheter av att de måste 

vara mycket fokuserade för att inte återgå till gammalt arbetssätt, dock beskrevs att ju mer 

vårdpersonalen förstår principerna av MI desto mer började de uppskatta modellen.  

 

Att få stöd och påbackning av kollegor beskrevs som fördelaktigt i inlärning och vidhållande 

av MI. Stöd beskrevs också som positivt då man kunde reflektera och diskutera över 

erfarenheter. Slutligen identifierades en nära länk mellan teori och praktik som betydelsefullt 

när vårdpersonal lär MI (Kristensson et al., 2008). Vårdpersonal kände att de för att förbättra 

sin MI teknik behövde fortsätta med MI inlärningen parallellt med utövandet av modellen. De 

uttryckte även att de var i behov av att samråda med en expert i MI (Dziura et al., 2010). 
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8.2. Lära sig att lyssna  

Att lära sig att aktivt lyssna enligt motiverande samtal (MI) innebar enligt vårdpersonalens 

erfarenheter en möjlighet för patienten att själv reflektera över sin situation (Kristensson et al., 

2008; Emlyn-Jone et al., 2008; Davidson, DiGiacomo, Everett, Salamonsson & Sheerin, 

2008). Vårdpersonalen tyckte att konsultationsmiljön då MI metod användes blev mer 

avslappnad. Erfarenheter från vårdpersonalen var att de uppfattade patienten uppleva att de 

som vårdpersonal var mer nåbara (Miller & Beech, 2008). 

 

8.2.1. Du får mer feedback om du lyckas vara tyst  

Erfarenheter av vårdpersonalen visade att de i jämförelse med traditionell livsstilsrådgivning 

lyssnade mer till patienten då de använde sig av motiverande samtal (MI). Med MI metodik 

kände vårdpersonalen att de upphörde att överösa patienterna med råd och istället frågade 

öppna frågor och lyssnade till patienten. Vårdpersonalen uttryckte att det var svårt att lyssna 

aktivt. Vårdpersonalen märkte hur de när de lyckades lyssna aktivt och motstå frestelsen att 

överösa patienterna med råd fick mer feedback, vilket ledde till en bättre rådgivning 

(Kristensson et al., 2008).  

 

Att byta rådgivningsmetod till MI gav även en ökad förståelse för patienterna. Vårdpersonalen 

kände att de gav patienterna tillåtelse att uttrycka sina rädslor, sin oro och ambitioner för 

framtiden (Emlyn-Jones et al., 2008; Davidson et al., 2008). Vårdpersonalen beskrev att de 

märkte ett minskat motstånd då de lyssnade aktivt på- och speglade det patienten berättade. 

Vårdpersonalen menade att det gjorde att rådgivningen inte hakade upp sig. Vårdpersonalen 

uppfattade att patienterna kunde lämna en punkt och gå vidare istället för att försöka ändra 

vad vårdpersonalen tyckte etc. (Kristensson et al., 2008). 

 

8.2.2. MI ger möjlighet för patienter att berätta sin historia 

Erfarenheter av att vara patient vid livssilsrådgivning där motiverande samtal (MI) används 

beskrevs av patienterna som ett samarbete där engagemanget ökade och de fick hjälp med att 

upptäcka sina problem. MI uppskattades av patienterna då de inte kände sig anklagade för sin 

livsstil. De kände sig istället lyssnade till och menade att hjälp och information erbjöds istället 

för att överösas på dem (Cowan, Crawford, Currie, Gilmour, McIntyre, McKay, Webber & 

Tappin, 2000). 
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8.3. Kommunikation 

En studie undersökte vad vårdpersonal tyckte om kommunikationen mellan vårdpersonal och 

patient både före och efter träning i motiverande samtal (MI). Vårdpersonalen identifierade 

där känslor av att vara hypokriter när de gav livsstilsråd som de själva inte följde. 

Kommunikationen uppfattades av vårdpersonalen som dålig och opersonlig innan MI träning 

(Miller & Beech, 2008). Vårdpersonalens erfarenheter av MI var att MI var mer effektiv än 

den traditionella rådgivningen (Borch-Johnsen et al., 2006). De kände att MI var lätt att 

använda sig av och att MI var en samtalsmodell som gav intryck på dem (Cross, Hamilton & 

O´Connel, 2004). 

 

8.3.1. Bli mindre auktoritär  

Vårdpersonalen redogjorde för känslan av att inta en mer passiv roll och bli mindre auktoritär 

då de använde sig av motiverande samtal (MI). Genom att använda MI modell lärde sig 

vårdpersonalen att låta patienten ta ledning och de övergick till att låta patienten själv finna 

lösningar på sina problem, vårdpersonalen uttryckte då att de kände sig mindre auktoritära 

(Emlyn-Jones et al., 2008). Att vara en mer passiv aktör upplevdes väldigt befriande. 

Vårdpersonalen beskrev hur samtal med patienter blev helt annorlunda när de slutade ge 

patienterna alla svar och bara lät dem få prata på. Vårdpersonalen kände sig då mindre 

stressade och njöt mer av sitt arbete (Emlyn-Jones et al., 2008). Vid denna passivitet gav 

också vårdpersonalen patienten en större roll i rådgivningen (Miller & Beech, 2008). 

Erfarenheter av att vara mindre auktoritär beskrevs även som underlättade för deras förmåga 

att uttrycka empati och upptäcka diskrepans (Cerhan, Clark, Dale, Geda, Poirier & Pruthi, 

2004). 

 

8.3.2. Patienten som styrande 

Något patienter har beskrivit i ett flertal artiklar är att de uppskattade patientcentreringen. 

Patientcentreringen som motiverande samtal (MI) innebär gjorde att patienterna kände att 

vårdpersonalen var empatisk och hade en attityd av respekt. Vårdpersonalen upplevdes ej vara 

fördomsfull och patienterna kände att de fick chansen att tänka laborativt för att nå fram till 

sitt mål vid de MI samtal de medverkade i (Davidson et al., 2008). I motsatts beskrevs det i en 

annan artikel hur vårdpersonal upplever att patienten fick för mycket eget ansvar för sin 

beteendeförändring. Vidare beskrev vårdpersonal erfarenheter av att de som vårdpersonal gav 

för lite information till patienten (Miller och Beech, 2008).  
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8.3.3. Samarbete krävs  

Ett samarbete mellan vårdpersonal och patienten beskrevs vara nödvändig vid användning av 

motiverande samtal (MI). När patienten var ambivalent och förnekade sitt problem kände 

vårdpersonal att det uppstod problem med samarbetet. Förändringsmotivation behövdes hos 

patienten, annars var det svårt att använda MI (Kristensson et al., 2008). Ett ytterligare 

problem vårdpersonalen beskrev var då patienternas beteende inte stämde överrens med 

vårdpersonalens personliga värderingar och mål. Skillnaden gjorde att vårdpersonalen kände 

att det var svårt att motivera till en förändring i patientens livsstil (Dziura, Grey, Melkus, 

Northrup, Wagner & Whittemore, 2010). En av orsakerna till att vårdpersonalen kände dessa 

problem var att de tyckte det var lättare att ta tag i ett uppenbart problem som tillexempel 

fetma som de ansåg var ett större hälsoproblem än övervikt. Trots dessa hinder tyckte 

vårdpersonalen att MI var en bra potentiell samtalsteknik vid problemlösning eftersom de 

tyckte att MI var bra vid känsliga ämnesoråden som just fetma (Angbratt, Lindhe-Söderlund, 

Nilsen & Nordqvist, 2008). Då patient och vårdpersonal hittade ett fungerande samarbete och 

förändringsmotivation gavs möjligheten att utforska patientens ambivalens. Vårdpersonalen 

redogjorde för att de genom att använda MI gav sin patient idéer och information som var 

patientanpassad, vilket gjorde att risken minskade för att patienten skulle bli uttråkad (Cowan 

et al., 2000). Även bekräftelse och att rikta om fokus från problem till lösning var ett viktigt 

led i förändringsprocessen och ett gott samarbete uppfattades underlättande (Emlyn-Jones et 

al., 2008).  

 

8.4. Tar för mycket tid  

I några av artiklarna framkommer tidsaspekten kring motiverande samtal (MI). Vårdpersonal 

beskrev hur det i den kliniska verksamheten kan blir svårt att få tiden att räcka till för att 

kunna genomföra ett MI samtal (Miller & Beech, 2008). De ansåg att det blir svårt att hinna 

med användandet av MI när de har så mycket information att delge under ett kort möte, dock 

tror de att kvaliteten på samtalen skulle bli bättre om de använde sig av MI (Emlyn-Jones et 

al., 2008). All vårdpersonal är dock inte överens om att MI tar för mycket tid (Borch-Johnsen 

et al., 2006). 
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8.5. Ökar självförtroendet  

Efter utbildning i motiverande samtal (MI) redogjorde vårdpersonal för erfarenheter av att de 

blir bekvämare i att diskutera livsstilsförändringar med patienterna. Vårdpersonalen tyckte sig 

ha störst självförtroende med MI i sin förmåga att uttrycka empati i intervjuande situationer 

(Gazewood et al., 2007; Cerhan et al., 2004). För lite utbildning i MI teknik redovisas som 

faktor för minskat självförtroende (Dziura et al., 2010; Cowan et al., 2000; Cross et al., 2004). 

Med tillräckligt mycket träning antog all vårdpersonal att de skulle känna sig mer bekväma i 

MI tekniken. Vårdpersonalen menade att ett hinder för att använda MI var att det fanns för lite 

tid till adekvat tillämpning av modellen (Cowan et al., 2000). 

 

9. DISKUSSION  

9.1. Resultatdiskussion 

Vår resultatdiskussion kommer att utgå från vårt syfte, det vill säga, att beskriva 

vårdpersonals och patienters erfarenheter av motiverande samtal vid livsstilsförändringar. 

Resultatdiskussionen presenteras utifrån resultatets teman: lära nytt, lära sig att lyssna, 

kommunikation, tar för mycket tid och ökar självförtroendet. Här diskuteras valda delar från 

resultatets teman och kopplas till vald omvårdnadsmodell och text från litteraturstudiens 

bakgrund. 

 

9.1.1. Lära nytt 

Resultatet beskriver vårdpersonalens positiva inställning till att lära motiverande samtal (MI) 

och hur vårdpersonalen tyckte att MI var en bra metod för vårdpersonal att arbeta med 

(Kristensson, Nilsen & Lindhe-Söderlund, 2008; Emlyn-Jones et al., 2008; Gazewood et al., 

2007; Borch-Johnsen et al., 2006). Vidare upplevdes lära nytt som svårt och vårdpersonalen 

började uppskatta MI mer då de kände att de förstod principerna. Att få stöd och tillfälle till 

reflektion samt en nära länk mellan teori och praktik identifierades vara fördelaktigt i 

inlärning och vidhållande av MI (Kristensson et al., 2008). I bakgrunden presenteras 

regeringens proposition om en förnyad folkhälsopolitik där MI- samtalets roll i det preventiva 

hälsoarbetet lyfts fram. Regeringen redogör osäkerhet över hur mycket sjuksköterskorna efter 

utbildningen använder sig av MI i praktiken (Prop: 2007/08:110). Vi tolkar att den 

vårdpersonal som fått längre utbildningstid uppfattar MI mer användbar än de som fått kortare 

utbildning. Resultatet tyder på att en väl utformad utbildning i MI skulle få vårdpersonalen än 
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mer positiva att implementera MI i omvårdnadsarbetet kring livsstilsförändringar. 

Implementerande av MI kan leda till bättre omvårdnad. 

 

Vårdpersonal arbetar bekräftande gentemot sina patienter genom att använda SAUK- 

modellen (Gustafsson, 2004). Här kan vi anta att en väl utformad utbildning krävs för att 

vårdpersonal ska ha förmåga att inplantera SAUK- modellen i sitt omvårdnadsarbete.  Vi kan 

dra slutsatsen att vårdpersonal behöver väl utformad utbildning för att utveckla sitt arbetssätt 

oavsett vilken ny modell det gäller. 

 

9.1.2. Lära sig att lyssna 

Vårdpersonal beskrev erfarenheter av lyssnandets betydelse i ett samtal. De uttrycker att 

motiverande samtal (MI) skapade en mer avslappnad miljö där patienten uppmuntrades till att 

själv reflektera över sin situation (Kristensson et al., 2008). Då vårdpersonalen slutade 

överösa patienterna med livsstilsråd och istället lärde sig att lyssna till patienterna upplevdes 

resultatet bli en bättre rådgivning. I jämförelse med traditionell rådgivning tyckte 

vårdpersonalen att MI samtalen bidrar till att de fick en bättre kontakt med patienten 

(Kristensson et al., 2008). I bakgrunden beskrivs grunden i ett MI samtal. Grunden utgörs av 

patientcentrering och betydelse av vårdpersonalens förmåga att vara en aktiv lyssnare. Den 

aktiva lyssnaren får patienten att känna sig accepterad, respekterad och speglar på det sagda 

men tillför också något nytt (Barth & Näsholm, 2006). Vi tolkar att MI ger vårdpersonalen 

förmågan att aktivt lyssna till patienten och därmed skapa en god kontakt. Genom en god 

kontakt och förmågan att lyssna kan vårdpersonalen utskilja vilka livsstilsråd som är 

betydelsefulla att ge. Vi kan anta att MI upplevs ge en bra förmåga att lyssna in patientens 

behov och ger därför enligt våra antaganden vårdpersonalen bättre förutsättningar att arbeta 

motiverande för livsstilförändringar.  

 

Resultatet beskriver hur patienterna fick chansen att berätta om sina rädslor, sin oro och 

ambitioner för framtiden då vårdgivaren intog rollen som en aktiv lyssnare. Detta bidrog till 

en ökad förståelse för patienten (Emlyn-Jones et al., 2008; Davidson et al., 2008). Patienterna 

kände sig inte anklagade för sin livsstil utan uppfattade ett engagemang från vårdpersonalen 

och att de fick hjälp att upptäcka sina problem (Cowan et al., 2000). Då vårdpersonalen lär sig 

att lyssna och våga inta en mer passiv roll tror vi att maktfördelningen förändras. 

Vårdpersonalen, som vanligen sitter på kunskapen, lämnar plats åt patienten, som vanligtvis 
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tar emot kunskapen, och möjligheten till en mer avslappnad relation uppstår. Den avslappnade 

relationen ger utrymme för patienten att finna sina egna lösningar på befintliga problem.  

 

Enligt modell för bekräftande omvårdnad ska omvårdnaden bedrivas utifrån en personnivå där 

människan står i fokus (Gustafsson, 2004). När patienten blir lyssnad till och 

patientcentreringen ställs i fokus bedrivs en bekräftande omvårdnad. Vårdgivaren ska bekräfta 

patienten. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) står det att 

sjuksköterskan ska tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov. Vi kan se 

likheter mellan SAUK och MI och tror att när vårdgivaren i MI samtalet lyssnar aktivt 

bedriver vårdgivaren en form av bekräftande omvårdnad. När vårdgivaren lyssnar aktivt anser 

vi att patientens individuella omvårdnadsbehov lyfts fram på ett konkret sätt och det blir då 

lättare att identifiera patientens basala och specifika omvårdnadsbehov.  

 

9.1.3. Kommunikation 

Resultatet visar på att vårdpersonalens uppfattning att motiverande samtal (MI) minskar 

risken för att patienten blir uttråkad. Att väga positiva och negativa aspekter i patientens 

livsstil kändes som en bra grund i en fungerande och stimulerande kommunikation mellan 

vårdgivare och patient. Även att bekräfta patientens goda beteende istället för att fokusera på 

problemen tyckte vårdpersonalen var bra med MI (Cowan et al., 2000; Emlyn-Jones et al., 

2008). Att se bakom problem och bekräfta patienten går att återfinna även i SAUK modellen, 

där det beskrivs som god omvårdnad (Gustafsson, 2004). Vi uppfattar att genom att 

vårdpersonal använder MI i arbetet med livsstilsförändringar och därmed får patienten att 

ställa sig reflekterande över sin situation kan samtalen leda till att patienten i högre grad tar 

till sig det som sägs. Vi tolkar att kommunikationen stärks och patienten lättare ställer sig 

reflekterande genom att fokusera på det positiva istället för att framhäva problemen. 

 

Vårdpersonalens erfarenheter av MI visar att det är svårt att använda MI och nå resultat då 

patient eller vårdpersonal förnekar ett problem eller anledning till livsstilsförändring 

(Kristensson et al., 2008; Dziura et al., 2010; Angbratt et al., 2008). Bath och Näsholm (2006) 

beskriver hur vårdpersonal med hjälp av MI kan handskas med motstånd och ambivalens hos 

patienter. Vi har själva erfarenheter av hur svårt det kan vara att motivera till en förändring 

hos en patient som förnekar sitt problem. Dock anser vi att MI hjälper oss i kommunikationen 

kring detta motstånd, när vi utforskar patientens ambivalens och grad av motivering. Det vore 
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intressant att undersöka varför vårdpersonalen har erfarenheter olikt oss då det inte finns 

beskrivet i våra granskade studier. 

 

Vårdpersonalen beskrev erfarenheter av att MI underlättade förmågan att uttrycka empati 

(Cerhan et al., 2004). Patienterna kände att MI:s patientcentrering gjorde sjuksköterskan mer 

empatisk och respektfull, de ansåg att de fick chansen att utforska sina tankar kring 

livsstilsförändringar istället för att få råd tilldelade (Davidsson et al., 2008). 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SOS, 2005) beskriver att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt.  

Gustafsson (2004) beskriver första fasen i SAUK modellen som en fas där omvårdnaden ska 

skapa trygghet och säkerhet med hjälp av empati. Gustafsson lyfter alltså vikten av empati i 

omvårdnaden. Då MI uppmuntrar till empatiskt kommunikation tolkar vi det också som att 

vårdpersonalen lättare kan uppnå den empatiska och trygga omvårdnaden som SAUK 

förespråkar genom att använda sig av MI. 

 

Vårdpersonalen tyckte att patienten fick för mycket eget ansvar och för lite information om 

livsstilsförändring då vårdpersonal använder sig av MI (Miller & Beech, 2008). I bakgrunden 

lyfter vi SAUK- modellens fyra olika faser (Barth och Näsholm, 2006). Vi uppfattar att 

SAUK- modellen likt MI fokuserar på att låta patienten identifiera sina egna problem och med 

stöd och bekräftande nå fram till egna mål och lösningar. För att SAUK modellens 

bekräftande omvårdnad ska uppfyllas tolkar vi att som vårdpersonal måste vi kunna ta ett steg 

tillbaka och låta patienten styra omvårdnaden. Då vårdpersonalen tyckte att patienten fick för 

mycket eget ansvar över sin livsstilsförändring tolkar vi att det återhållsamma 

förhållningssättet gentemot patienten var nytt och främmande och kan då kanske upplevas 

som jobbigt. Trots vårdpersonalens erfarenheter tolkar vi att MI kan vara en bra modell för att 

bedriva en mer bekräftande omvårdnad. 

 

Vårdpersonalen upplevde sig mindre stressade efter införande av MI och beskriver hur de njöt 

mer av sitt jobb (Emlyn-Jones, 2008). Gustafsson (2004) beskriver hur fokus i omvårdnaden 

ska ligga i mötet mellan människor. Hur omvårdnaden är beroende av den unika människan 

som söker sig till vården och personalens bekräftande. Vårdpersonalens erfarenheter av att 

känna sig mindre stressade efter införande av MI kan vi anta bero på att MI samtalen 

fokuserar på patienten och det är patienten som ska finna lösningen på sitt problem.  

 



18 
 

9.1.4. Tar för mycket tid 

I resultatet framkom det att många ur vårdpersonalen tyckte att motiverande samtal (MI) var 

för tidskrävande (Miller & Beech, 2008). Vårdpersonalen kände att de hade för mycket 

information att delge och att det då inte fanns tid över att utöva MI. Vårdpersonalen ansåg 

dock att kvaliteten på samtalet skulle bli bättre om de använde MI (Emlyn-Jones et al., 2008).  

Barth och Näsholm (2006) förklarar att meny - agenda är en metod som på ett snabbt sätt 

skapar en gemensam grund mellan vårdpersonalen och patienten. Kanske skulle vårdpersonal 

genom att lära sig använda vissa specifika delar av MI som passar för tillfället som 

tillexempel meny - agenda uppleva tidspressen annorlunda. Genom att använda meny- agenda 

skulle vårdpersonalen få reda på vad för information patienten var intresserad av att få och 

koncentrera sig på att delge denna. Vårdpersonalen skulle då delge den information som 

patienten vill ha och således ha tid att utöva MI. 

  

Resultatet visar även vårdpersonal som ansåg att MI inte är tidskrävande (Borch-Johnsen et 

al., 2006). Resultatet får oss att fundera på om MI kan vara en samtalsmodell som kan vara 

tidskrävande om man inte behärskar tekniken tillräckligt. Antagandet styrks av Barth och 

Näsholm (2006) som förklarar att delar av MI tekniken går att använda då man har begränsat 

med tid. Resultatet kan tolkas som att det tar tid att träna sig i MI tekniken men när man sedan 

behärskar den väl kan man vinna tid genom att kunna använda sig av den i korta samtal, då ge 

en bättre omvårdnad vid livsstilsförändringar.  

 

I bakgrunden beskrivs SAUK- modellens fyra faser och fokus på den unika individen. SAUK- 

modellen ska bidra till bättre omvårdnad genom att vara bekräftande. Om SAUK- modellen 

upplevs som tidkrävande framgår inte (Gustafsson, 2004). I bakgrunden beskrivs även MI, 

dess fem faser och fokus på den unika individen (Barth och Näsholm, 2006). Det finns många 

likheter mellan dessa modeller med tillhörande faser. Upplevs SAUK- modellen lika 

tidskrävande? Funderingar uppkommer på om vårdpersonalen tog sig tiden att använda sig av 

MI modellen och den patientcentrering som den bygger på kan då omvårdnaden bli mer 

bekräftande likt SAUK? Skulle det då innebära en bättre omvårdnad?  
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9.1.5. Ökar självförtroendet 

Erfarenheter av att vara mer bekväm i att diskutera livsstilsförändringar efter utbildning i 

motiverande samtal (MI) redovisas i resultatet (Gazewood et al., 2007; Cerhan et al., 2004). 

Resultatet visar att utbildning i MI skulle få vårdpersonal mer benägna att tala med sina 

patienter om livsstilsförändringar. Om vårdpersonalen känner sig mer bekväma att samtala 

om livsstilsförändringar med de patienter som skulle uppnå hälsovinst genom att förändra sin 

livsstil anser vi att omvårdnaden skulle stärkas. Vårdpersonal har möjligheten att nå patienter 

med behov av livsstilsförändringar och därför anser vi det viktigt att vårdpersonal har 

självförtroende att föra livsstilsförändringar på tal. Våra erfarenheter av att använda MI i 

samtal har gett oss upplevelsen av ökat självförtroende och MI har hjälpt oss att diskutera 

livsstilsförändringar med patienter.  

 

Vi upplever inte att SAUK- modellen berör frågan om ett ökat självförtroende för 

vårdpersonal medför att vårdpersonalen talar mer om livsstilsförändringar.  

 

9.2. Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie förväntas innehålla en kritisk metoddiskussion där diskussion 

kring eventuella brister med litteraturstudien, om litteraturstudien kan anses vara heltäckande, 

innehåll och kvalitet i urvalet samt om generalisering av resultatet är möjligt, kan återfinnas 

(Forsberg och Wengström, 2008). Nedan följer vår metoddiskussion kring vår litteraturstudie 

utifrån rubriker: omvårdnadsteori, Inklusionskriterier och exklussionskriterier, 

sökningsförfarande, kvalitetsgranskning, dataanalys, etiskt resonemang och överförbarhet. 

 

9.2.1. Omvårdnadsteori 

Vår valda omvårdnadsteori, SAUK modellen har varit relevant i vår litteraturstudie. Vi har 

upptäckt att delar ifrån SAUK modellen i många avseenden varit lik motiverande samtal och 

vårt resultat. I resultatdiskussionen har SAUK modellen fungerat bra som en jämförelsegrund 

i relation till vårt resultat och bidragit till struktur och upplägg. Medvetenheten finns om att 

andra teoretiska utgångspunkter antagligen hade gett vår diskussion andra infallsvinklar, 

vilket också skulle varit intressant att undersöka. Hade vi valt en teori där fokus i omvårdnad 

varit mindre bekräftande och mindre individanpassad hade diskussionen möjligtvis blivit mer 

dynamisk. 
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9.2.2. Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Östlundh (2006) beskriver hur vetenskapliga artiklar är en färskvara och att det kan vara bra 

att göra en avgränsning i tidsperiod. Till en början hade vi en tanke på att tidsavgränsa våra 

sökningar till en femårsperiod bakåt i tiden för att nå aktuell forskning. Avgränsningen som 

senare valdes, att endast välja artiklar publicerade under året 2000-2010 gjordes för att nå 

större träffar vilka passar vårt, inte så välutforskade, ämnesområde. Att tidsavgränsningen 

blev tio år istället för de tidigare tänkta fem åren tror vi dock inte har någon betydelse för 

trovärdigheten då vårt syfte är att utforska erfarenheter. Samma teman har gått att urskilja i 

våra artiklar oberoende ålder vilket stärker vårt resonemang.  

 

Vid första söktillfället hade vi funderingar på att avgränsa våra sökningar till studier utförda i 

Norden för att nå studier överförbara i svensk vårdkontext, men på grund av för få sökresultat 

togs denna avgränsning bort. Möjlighet att överföra resultat från vår litteraturstudie till svensk 

vårdkontext anser vi vara möjlig även utan avgränsning till norden, då de studier som 

inkluderats är utförda i industriländer där vården på många sätt liknar Sveriges. För få 

sökresultat är även anledningen till varför vi inte valde endast sjuksköterskan i begreppet 

vårdpersonal, för få artiklar återfanns. Att överföra resultat från vårdpersonal i inkluderade 

studier till sjuksköterskans yrkesutövande anses dock inte vara ett hinder. Hälsofrämjande 

arbete i form av arbete för livsstilsförändringar med hjälp av motiverande samtal upplevs 

sannolikt lika oberoende av yrkesroll. 

 

9.2.3. Sökningsförfarande och kvalitetsgranskning 

Forsberg & Wengström (2008) beskriver att de sökord som väljs ska utgöra grunden för 

sökningen. Utifrån vårt syfte framkom fyra sökord. Vi är medvetna om att en risk föreligger 

att även andra sökord passar vårt syfte och att det innebär att det kan finnas brister i vår 

sökning. För att minska risken att missa något har tesaurus används i den utsträckning det gått 

för att finna passande sökord. Vi valde att bara söka i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Databaserna innehåller vetenskapliga artiklar som behandlar vårt intresseområde 

omvårdnad. En brist i vår litteraturstudie kan vara att vi inte sökt i pedagogiska tidskrifter där 

mer material om MI kan finnas att tillgå. Vi var intresserade av erfarenheter av MI vid 

livsstilsförändringar och därför väcktes ej denna tanke.   

 

Artiklar skulle vara vetenskapliga för att få inkluderas i vår litteraturstudie. Att valda artiklar 

var vetenskaplia säkerhetsställdes genom funktionen peer-reviewed, Ulrich´s periodicals 
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directory och manuell granskning för att se att artiklar uppfyller krav för att klassas som 

vetenskaplig. Friberg (2006) menar att alla artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

behöver inte vara vetenskapliga därför behöver man granska varje artikel för sig. Det som 

bedöms då är om de följer de standarder och kriterier gällande för publicering i en 

vetenskaplig tidskrift.  

 

Våra sökningar gav 489 träffar och vi läste alla titlar. Abstrakt lästes sedan på de artiklar vars 

titlar bedömdes relevanta för vårt syfte. Här kan det diskuteras om det finns risk för bortfall då 

det kan finnas artiklar där vårt syfte behandlas, men som vi har missat då det inte nämnts i 

titeln eller i abstrakt. Därefter genomfördes manuella sökningar i referenslistan på de artiklar 

utvalda till vår litteraturstudie. Manuell sökning genomfördes för att minska risken att missa 

relevanta studier och öka tilliten efter vad Forsberg och Wengström (2008) rekommenderar. 

Vi letade i våra inkluderade artiklars referenslistor efter artiklar vars titel innehöll 

Motiverande samtal (MI) och var innanför vår tidsram 2000-2010. Två artiklar inkluderades 

från manuell sökning. Frågan om varför de två manuellt funna artiklarna inte återfanns i 

tidigare sökningar är diskuterbar.  

  

Vid vår kvalitetsgranskning användes Forsberg och Wengström (2008) granskningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa RCT studier. Denna mall valdes på grund av att den hade en bra 

struktur och var lätt att följa. Frågorna tilldelades poäng och sedan räknades resultatet ihop för 

att indela artiklarna i låg, medel eller hög kvalitet. En artikel valdes bort på grund av att den 

fick låg kvalitet. Artikelgranskning och den kvalitet vi bedömde att artiklarna är av, gjordes 

utifrån vår bedömning och vi är medvetna om att våra föreställningar kan ha färgat resultatet. 

Därför kan vi inte garantera att en exakt replikation av vår granskning är möjlig att 

genomföra. För att minska risken av personlig värdering gjordes granskning av artiklarna 

enskilt av båda undertecknade för att sedan jämföras och diskuteras.  

 

Friberg (2006) skriver att människors erfarenheter relaterat till ett visst fenomen främst 

beskrivs i en kvalitativ artikel. Vårt syfte med vår litteraturstudie är att beskriva erfarenheter 

och därför utföll de flesta artiklarna i vår litteraturstudie vara just kvalitativa. Att de flesta 

artiklarna var kvalitativa var till vår fördel då resultatet lättare kunde sammanfattas i 

resultatavsnittet när resultaten liknade varandra. Friberg (2006) beskriver hur varje enskild 

artikel har ett kunskapsvärde i sig men läggs de tillsammans med fler artiklar ökar 

kunskapsvärdet ytterligare.  
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9.2.4. Dataanalys 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att utvalda studier till en litteraturstudie ska läsas 

flera gånger för att identifiera de väsentliga fynden i dess resultat. Oberoende av varandra 

läste och analyserades våra utvalda artiklar och markerade det väsentliga i dess resultat. Vi 

anser att vi undvikit att färgas av varandras åsikter och tankar och därmed ökat trovärdigheten 

på vår litteraturstudie. Efter rekommendationer från Granskär och Höglung-Nilsen (2008) 

delade vi sedan in det väsentliga i resultaten till likheter och bildade teman. Teman vi anser 

passar vårt syfte. 

 

9.2.5. Etiskt resonemang 

Språkavgränsningen till artiklar endast skrivna på engelska gjordes på grund av våra 

språkkunskaper. Vi är medvetna om att denna språkbegränsning kan ha medfört att vi missat 

artiklar som motsvarar vårt syfte. I vår dataanalys översatte vi dessutom det som 

identifierades väsentligt i resultaten till svenska. Denna översättning genomfördes utifrån våra 

språkkunskaper, våra tolkningar och vår förståelse av det engelska språket och skulle därför 

kunna medföra en risk. I arbetet med vår litteraturstudie har vi arbetat för att undvika att 

texten ska färgas av våra åsikter och föreställningar, dock kan vi konstatera att risken 

 finns att analys och tolkning har påverkats. 

 

10.  SLUTSATS 

Studien visar på att vårdpersonal behöver bra utbildning i motiverande samtal (MI) och tid för 

att implementera modellen i arbetet med livsstilsförändringar. Då vårdpersonalen fick bra 

utbildning i MI ledde det till en känsla av ökat självförtroende i att diskutera 

livsstilsförändringar med sina patienter. Vidare visar studien att genom att utöva MI upplever 

vårdpersonalen sig lyssna till patienten och förbättrar sin kommunikationsförmåga. 

Vårdpersonalens förmåga att ge stöd och motivera patienter till att utföra livsstilsförändringar 

kan förbättras genom utbildning i MI.  

 

Kunskap om hur MI upplevs av vårdpersonal och patienter kan ge vårdpersonalen motivation 

att lära MI. Användande av MI i vården kan säkerställa högre kvalitet i den omvårdnad som 

ges vid livsstilsförändringar. Det finns behov av fortsatt forskning om erfarenheter av MI. Vi 

efterfrågar dels forskning kring allmänna erfarenheter av MI men speciellt kring varför 

vårdgivare och patienter upplever MI på det sätt resultatet visar. 
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(Dubbletter markeras med *) 
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10.1.2. Sökning i PsycINFO 

 

Sökord 

 

Träffar 

 

Lästa 

titlar 

 

Lästa 

abstrakt 

 
Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

(se artikelmatris 

bilaga 1) 

1. Motivational 

interviewing 
 

527 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

2. Nurses 

 
 

15055 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

3. Attitudes  

77290 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

4. Experience   

339693 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

1 AND 2  
6 

 
6 

 
4 

 
2 

 

Nr 8* 

1 AND 3  
16 

 
16 

 
11 

 
3 

 

Nr 4* 

1 AND 4  

41 

 

41 

 

25 

 

3 

 

Nr 2* Nr 3* 

(Dubbletter markeras med *) 

  



29 
 

Bilaga 2 - artikelmatris 

Art. 

nr: 

Författare, År & 

Land 

Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kval. 

Bedöm. 

1 Kristensson, M., 

Lindhe-Söderlund, 

L., & Nilsen, P. 

 

2008 

 

Sverige 

Learning motivational 

interviewing: 

Exploring primary 

health care 

nurses´training and 

counseling experiences 

Health 

education 

journal 

Syftet var att 

identifiera 

viktiga faktorer 

i lärandet och 

tillämpandet av 

motiverande 

samtal (MI)  

Kvalitativ. Strategiskt urval. Semi-

strukturerade intervjuer. 20 sjuksköterskor 

från primär sjukvård fick svara på frågor 

kring faktorer som tidigare forskning visat 

som viktiga i lärandet och praktiserandet 

av MI. Studien utfördes efter det att 

sjuksköterskorna hade utövat MI i daligt 

kliniskt arbete i ca 1 år. Alla intervjuer 

spelades in och transkriberades ordagrant. 

Intervjuerna analyserades av författaren 

Söderlund. Texten lästes och liknande 

upptäckter sammanfördes till teman, de 

mest relevanta teman utgör resultatet. 

Man fann flera viktiga faktorer för 

framgång i lärande och tillämpning 

av MI. För effektiv inlärning av MI 

krävs omfattande utbildning med 

mycket praktisk övning och stöd från 

andra. Positivt med MI upplevde 

sjusköterskorna som att de lyssnade 

mer till patienterna än tidigare. 

Svårigheter med MI identifierades 

som anpassning av nytt tankesätt då 

sjuksköterskorna var vana att agera 

expert samt svårigheter att uppnå 

resultat med patienter som är ovilliga 

att ta ansvar för sin hälsa.   

HÖG 

2 Emlyn-Jones, R., 

Forrester, D., 

McCambridge, J., 

Rollnick, S., & 

Waissbein, C.  

 

2008 

 

England 

Cild risk and parental 

resistance: can 

motivational 

interviewing improve 

the practice of child 

and family social 

workers in working 

with parental alcohol 

misuse? 

Brittish 

journal of 

social work 

Syftet var att 

utvärdera 

effekten av en 

tvådagars 

workshop I 

motiverande 

samtal (MI) för 

40 

socialarbetare. 

 

Kvalitativ och kvantitativ - randomiserad 

kontrollerad studie. Strategiskt urval. 

Deltagarna i studien fick en tvådagars 

utbildning i MI metodik. MI utbildningen 

var indelad i två grupper, där ena gruppen 

utöver tvådagarsutbildning fått speciell 

telefonkontakt. Deltagarna fick innan 

utbildningen fylla i vissa frågeformulär. 

Intervjuer utfördes innan och tre månader 

efter utbildning. Deltagarna fick lyssna till 

en simulerad klient och svara på hur de 

hade bemött denne innan respektive efter 

utbildning. En semistrukturerad intervju 

utfördes dessutom vid intervjutillfälle två. 

Där undersöktes deltagarnas uppfattning 

av effekter ur MI, erfarenheter och 

förändringar i arbetet. Kvantitativ data 

fördes sedan in. Kvalitativ data 

analyserades utav två forskare. 

Kvantitativ data visade på ökad 

empatisk förmåga, utforskande av 

klientens känslor och mindre öppen 

konfrontation, dock ingen ökad 

förmåga på att lyssna till klienten. 

Resultat av kvalitativ data visade att 

deltagarna upplevde att de lyssnade 

mer aktivt, var mindre auktoritära 

och fick en bättre relation till sina 

klienter. Resultat på hur bra 

deltagarna behärskar MI metoden 

visar att mer träning än dessa två 

dagar utbildning krävs, ingen 

markant skillnad uppvisas mellan de 

två olika deltagargrupperna. 

HÖG 
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Art. 

nr: 

Författare, År & 

Land 

Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kval. 

Bedöm. 

3 Miller, S., & Beech, 

B. 

 

2008 

 

USA 

Rual healthcare 

providers question the 

practicality of 

motivational 

interviewing and report 

varied physical activity 

counseling experience 

Patient 

education and 

counseling 

Syftet var att 

utvärdera vad 

vårdgivare har 

för erfarenheter 

och upplevelser 

av motiverande 

samtal (MI) 

Kvalitativ. Intervju med flera, 

semistrukturerad. Vårdpersonal från två 

hälso- center som behandlar afro-

amerikanska kvinnor med diabetes typ 2 

valdes ut. 64% var sjuksköterskor. 

Fokusgrupper används som 

intervjumetod, träffarna varade i ca två 

timmar och videoinspelades. Frågor som 

togs upp var erfarenheter av fysisk 

rådgivning. Dessutom visas en 

simulerad rådgivningssession med hjälp 

av MI och en utan, efteråt diskuteras hur 

personalen upplever de olika samtalen. 

Åsikter transkriberas och kodas av två 

analytiker. 

 

 

Vårdpersonalen beskriver sina 

erfarenheter av fysisk rådgivning 

som obekväm, dels för att de inte 

”lever som de lär”. Erfarenheter av 

den simulerade rådgivningen var att 

fysisk rådgivning utan MI kändes 

opersonlig och visade på dålig 

kommunikation. Med MI upplevdes 

kommunikationen som positiv och 

avslappnad. Patienten upplevs mer 

aktiv i rådgivningen och får ta 

ansvar för sin egen hälsa. 

Vårdpersonalen menar att det 

negativa med MI är att det tar för 

lång tid och att rådgivarens roll är 

för begränsad. 

HÖG 

4 Rash, E. 

 

2008 

 

USA 

Clinicians´ 

perspectives on 

motivational 

interviewing-based 

brief interventions in 

college health 

Journal of 

American 

college health 

Syftet var att 

utforska hur 

kliniker för 

college- hälsa ser 

på användningen 

av motiverande 

samtal (MI) för 

att minska 

alkoholrelaterade 

skadeverkningar 

bland hög risk 

studenter 

 

 

Kvalitativ. Intervjuer utfördes efter en 

studie med utbildning i korta MI 

interventioner i relation till 

alkoholmissbruk.  En klinik för college- 

hälsa deltog, deltagarna var två läkare, 

en sjuksköterska och en läkarassistent.  

 

 

All personal på kliniken ansåg att 

MI rådgivning där läkaren är mer 

empatisk och studenten mer 

involverad i beslutsfattningen ger 

större beteendeförändringar än 

auktoritär rådgivning. Personalen 

rapporterade att studenten uppgett 

att de uppskattat att fokus ligger på 

studenten och att personalen lagt 

mer tid på dem. Personalen angav 

tidsbrist och frustration då 

studenten inte låtsas om sitt 

problem som negativt med MI. De 

upplevde det även svårt att nyttja 

MI i situationer där studenten har 

gjort en förändring och nu ska 

lyckats bibehålla den. 

LÅG 
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Art. 

nr: 

Författare, År & 

Land 

Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kval. 

Bedöm. 

5 Gazewood, J., 

Mounsey, A., & 

White, L. 

 

2007 

 

USA 

Teaching students 

behavior change skills: 

description and 

assessment of a new 

Motivational 

interviewing 

curriculum 

Medical 

teacher 

Syftet var att 

bedöma effekten 

av motiverande 

samtal (MI)  i 

läroplanen 

utifrån elevers 

attityder, 

kunskap och 

komptens. 

 

 
 

 

Kvalitativ. 46 läkarstudenter deltog. En 

medicinsk skola införde motiverande 

samtal  i läroplanen. Effektiviteten i 

läroplanen utvärderades genom 

observation av samtal med patienter på 

elevernas praktikplats som 

videoinspelades och bedömdes genom 

kriterier i betygsverktyg. Samt genom 

strukturerad intervju, utvärderingar från 

studenterna och ett test på för- och efter 

kunskaper. 

 

 

Analys av bedömningsverktyget 

uppvisade att eleverna uppnått god 

kunskap i reflektioner, straxt under 

god förmåga i empati inom MI-

anda och något bristfällig färdighet 

i öppna frågor.  Resultatet visade att 

läroplanen gav ökad kunskap i MI.  

Studenternas utvärdering visade att 

83% ansåg att MI i läroplanen har 

hjälpt dem att bli mer bekväm i att 

diskutera beteendeförändring med 

patienter och 98% ansåg att MI är 

en viktig kunskap för läkare att ha.  

 

HÖG 

6 Borch-Johnsen, T., 

Christensen, B., 

Lauritzen, T., 

Rubak, S., & 

Sandbeak, A. 

 

2006 

 

Danmark 

An education and 

training course in 

motivational 

interviewing influence: 

GPs´professional 

behavior. 

British journal 

of general 

practice 

Syftet var att 

utvärdera 

allmänläkares 

uppfattning av 

motiverande 

samtal (MI) 

 

Kvantitativ RTC-studie. Allmänläkare 

som deltog i en studie om behandling av 

diabetes typ 2 patienter inkluderades.  

Slumpmässigt urval skedde bland dessa 

läkare till en kurs i motiverande samtal 

(MI) eller inte. Dessutom ingick även en 

grupp allmänläkare som två år tidigare 

fått en liknande kurs i MI. Då inget 

validerat frågeformulär fanns att tillgå 

utformades ett nytt som sedan 

utvärderades i pilotförsök innan 

använding. 

 
 

Studien visar att efter kursen med 

MI ändrade de deltagande 

allmänläkarna sitt professionella 

bemötande i dagligt arbete till mer 

MI betonat jämfört med 

kontrollgruppen. Allmänläkarna 

som deltog i kursen utvärderar MI 

till att vara mer effektiv än 

traditionell rådgivning. 

 

HÖG 
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Art. 

nr: 

Författare, År & 

Land 

Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kval. 

Bedöm. 

7 Dziura, J.,  

Grey, M.,  

Melkus, G., 

Northrup, V., 

Wagner, J., & 

Whittemore, R. 

 

2010 

 

USA 

 

Translating the 

Diabetes Prevention 

Program to Primary 

Care: A Pilot Study 

 

Nursing 

Research 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

möjligheterna att 

nå, genomföra 

och effekterna av 

ett sex månader 

långt 

livsstilsprogram 

för vuxna i 

riskozonen för typ 

2 diabetes utfört 

av primärvårds 

sjuksköterskor 

Kvalitativ och kvantitativ RCT. Blandad 

metod design användes för att förändra ett 

livsstilsprogram för anpassning till 

primärvård, utvärdering och resultat 

studerades i samband med genomförandet. 

Genom bekvämlighetsurval ur ett regionalt 

praxis-baserat forskningsnätverk valdes 

fyra vårdinrättningar ut inom primärvården 

och sjuksköterskorna blev tillfrågade om 

deltagarinteresse via brev. Patienterna 

rekryterades via forskningsnätverket. 

Kluster randomisering genomfördes med 

hjälp av en datoriserad tabell av 

slumpmässiga nummer och två grupper 

valdes. Deltagarna i den ena gruppen fick 

platser i det modifierade 

livsstilsprogrammet och de i den andra 

gruppen fick standardbehandling 

Resultatet på studien visade att det 

modifierade livsstilsprogrammet 

skapade ett bredare sätt att nå patienter 

med livsstilsproblem. Sjuksköterskorna 

fann det möjligt att införa de 

beteendevetenskapliga och 

psykosociala strategierna från 

interventionen i sitt arbete. 

Motiverande samtal var dock något 

som sjuksköterskorna hade problem 

med. Analyser visade förbättringar i 

kost och motion för båda grupperna. 

25% av deltagarna i 

livsstilsprogrammet nådde 

behandlingsmålet, motsvarande 11% 

av individerna i 

standardbehandlingsprogrammet 

HÖG 

8 Angbratt, M.,  

Lindhe-Söderlund, 

L., Nilsen, P., & 

Nordqvist, C.,  

 

2008 

 

Sverige 

 

Applying motivational 

interviewing to 

counselling overweight 

and obese children 

Health 

education 

research 

Syftet var att 

identifiera hinder 

för sjuksköterskor 

och dess 

handledare vid 

tillämpning av 

motiverande 

samtal för 

rådgivning av 

överviktiga barn 

och dess föräldrar 

Kvalitativ. Tio hälsocetrals- och 

skolsjuksköterskor blev undervisade i två 

dagar i MI teknik. Därefter praktiserade 

MI vid hälsokontroller i arbetet  med 

överviktiga och feta barn. Barnen 

återföljdes vanligen av en eller två 

föräldrar. Sjuksköterskorna blev tillfrågade 

att medverka i intervjuer där de blev 

tillfrågade om deras erfarenheter av 

användandet av MI i arbetet. Intervjuerna 

analyserades och materialet kodades och 

var kategoriserat i syfte att identifiera det 

som sjuksköterskorna och deras 

handledare upplevde som hindrande i 

deras arbete med MI. Slutligen för att öka 

tillförlitligheten presenterades materialet 

för sjuksköterskorna som fick chans att ge 

feedback på resultatet 

Vid granskandet av analysen framkom 

ett flertal hinder i användandet av MI 

vid arbetet med överviktiga barn. Vissa 

sjuksköterskor förnekade problemet 

med barnens övervikt och ansåg det 

onödigt att använd MI eller andra 

interventioner. Problem uppkom även 

då föräldrarna  inte insåg sitt barns 

övervikt och studien konstaterade att 

det krävs ett samarbete mellan 

sjuksköterskan och föräldrarna för att 

MI ska fungera. Sjuksköterskorna 

uttryckte också att MI var mer 

användbart vid fetma hos barn än 

överviktiga barn, då de ansåg att fetma 

påverkar hälsan mer än övervikt. 

HÖG 
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Art. 

nr: 

Författare, År & 

Land 

Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kval. 

Bedöm. 

9 Cowan, S., 

Crawford, F., 

Currie, F.,  

Gilmour, H., 

McIntyre, D., 

Mckay, C.,  

Webber, R., & 

Tappin, D. 

 

2000 

 

England 

 

A pilot study to 

establish a randomized 

trial methodology to 

test the efficacy of a 

behavioural 

intervention 

Health 

educational 

research 

Syftet var att 

genom en 

pilotstudie där 

barnmorskor 

som gjorde 

hembesök 

använde 

motiverande 

samtal 

undersökte hur 

gravida kvinnor 

kan bli hjälpta 

till ett rökstopp 

Kvantitativ pilot RCT studie. I följd 

valdes 100 stycken självrapporterade 

rökare ut som besökte olika kliniker i 

Glasgow. De utvalda patienterna för 

interventionen fick i genomsnittligt 

genomgå fyra hembaserade MI samtal 

med en speciellt tränad barnmorska. 

Intervjuerna blev ljudinspelade och 

intervjuer från 13 randomiserade 

patienter valdes ut och översattes för 

analys. Tre experter bedömde 

interventionens kvalité genom 

användning av en erkänd 

värderingsskala. Även blodprovsanalys 

gjordes för att påvisa omfånget av 

rökstopp. 

Studien visade att motiverande 

samtal var ett fullvärdigt verktyg 

för att minska rökandet bland 

gravida. Både barnmorskorna och 

patienterna var nöjda och kunde 

rekommendera MI samtal. 

HÖG 

10 Cross, D.,  

Hamilton, G., & 

O´Connell, M. 

 

2004 

 

Australien 

 

Adolescent Smoking 

Cessation: 

Development of a 

School Nurse 

Intervention 

The Journal of 

School 

Nursing 

Syftet var att 

undersöka 

möjligheter av 

en rad strategier 

för att engagera 

skolsjukskötersk

or i preventivt 

rökarbete hos 

tonåringar i 

skolmiljö 

Kvalititativ. Studien är upplagd i tre 

faser. Först undersöktes upplevda 

fördelar och hinder med användningen 

av skolsjuksköterskor i preventivt 

rökarbete utifrån en tidigare studie inom 

ämnet. I fas två genomfördes en 

pilotstudie av skolsjuksköterskorna då 

de granskade och testade det framtagna 

materialet. Försöket resulterade slutligen 

i en intervention baserad på motiverande 

samtal, ett skriftligt utformat material 

för att hjälpa studenter att granska sitt 

rökbeteende, metoder för stöttning av 

föräldrar och utveckling av skolans 

nyhetsbrev. 

Majoriteten av 

skolsjuksköterskorna ansåg att MI 

undervisningen uppmuntrade dem 

att använda sina nya färdigheter, 

men dom påpekade även att de 

saknade självförtroende och ansåg 

sig behöva fortsatt träning. 

Sjuksköterskorna var eniga i att de 

tyckte att de hade en stor betydelse 

för det preventiva rökarbetet i 

skolan då de ansåg att eleverna 

anförtrodde sig mer till dem än 

lärarna. 

MEDEL 
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Art. 

nr: 

Författare, År & 

Land 

Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kval. 

Bedöm. 

11 Cerhan, J.,  

Clark, M.,  

Dale, L.,  

Geda, Y.,  

Poirier M., &  

Pruthi S. 

 

2004 

 

USA 

 

Teaching Motivational 

Interviewing to First-

Year Medical Students 

to 

Improve Counseling 

Skills in Health 

Behavior Change 

 

Mayo Clinic 

Proceedings 

Att undersöka 

effekten av träning 

i motiverande 

samtal bland 

medicinstuderande 

för att förbättra 

deras kunskap och 

förståelse i syfte att 

öka deras förmåga 

till rådgivning vid 

livsstilsförändringar 

Kvalitativ. Förtitvå medicinstudenter 

studerande under första året deltog i en 

delkurs som fokuserade på rådgivning 

till patienter till livsstilsförändringar. 

Studenterna delades in i tre mindre 

grupper, med 14 studenter i varje som 

fokuserade på motiverande 

samtalsteknik, genom små korta 

föreläsningar, interaktiva 

klassaktiviteter och rollspel. 

Studenterna fick fylla i ett 

frågeformulär innan och efter kursens 

genomförande. Formuläret syftade till 

att mäta studenternas själförtroende 

och kunskap rörande deras 

rådgivningskunskaper vid 

livsstilsförändringar. 

Flertalet av studenterna 

rapporterade ett större förtroende i 

sin förståelse av motiverande 

samtal efter deltagandet i kursen i 

jämförelse med före. Varje fråga i 

formuläret jämfördes före och 

efter kursen med hjälp av ett rank 

test. Alla jämförelser indikerade 

en signifikant förbättring i 

avseende självförtroende och 

förmåga att erbjuda 

hälsorådgivning till patienter hos 

studenterna 

HÖG 

12 Davidson, P., 

DiGiacomo, M., 

Everett, B., 

Salamonson, Y., 

& Sheerin, N. 

 

2008 

 

Australien 

 

 

Pragmatic insight into a 

nurse-delivered 

motivational 

interviewing 

Journal of 

cardiopulmonary 

rehabilitation 

and prevention 

Att beskriva olika 

processer för att 

kunna inkludera 

motiverande samtal 

vid rehabilitering 

efter hjärtsjukdom 

och utifrån 

resultatet diskutera 

interventionen. 

Kvantitativ-RCT och kvalitativ. En 

grupp sjuksköterskor fick utbildning i 

MI teknik. Därefter använde de 

kunskaperna vid två tillfällen då de 

samtalade med patienter utvalda från 

en hjärtrehabiliteringsgrupp. I studien 

studerades även litteratur om MI, 

reflektioner från projektteamet och de 

ljudinspelade intervjuerna med 

patienterna. 

Studien visar på MI samtalets 

potentiella användbarhet och dess 

fördelar vid arbetet med 

hjärtsjukas rehabilitering. Särskilt 

patienterna var mycket nöjda med 

MI samtalen då de upplevde att 

dom fick chansen att berätta sin 

egna historia och sjuksköterska 

såg problemet utifrån deras 

perspektiv. 

MEDEL 
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Bilaga 3 - Granskningsmall för kvantitativa artiklar – RCT (randomiserade 

kontrollerade 

studier) 

 

A. Syftet med studien? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja  Nej  

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja  Nej  

 

B. Undersökningsgrupp 

Vilka är inklusionskriterierna? 

...................................................................................................................................................... 

 

Vilka är Exklusionskriterierna? 

...................................................................................................................................................... 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja  Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

...................................................................................................................................................... 

 

När genomfördes undersökningen? 

...................................................................................................................................................... 

 

Är powerberäkning gjord? 

Ja  Nej 
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Vilket antal krävdes i varje grupp? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? 

EG=  KG= 

 

Var gruppstorleken adekvat? 

Ja  Nej 

 

C. Interventioner 

Mål med interventionen? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vad innehöll interventionen? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vem genomförde interventionen? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hur ofta gavs interventionen? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

.………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..……………………………………………... 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja  Nej  
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Var validiteten diskuteras? 

Ja  Nej  

 

E. Analys 

Var demografisk data liknande i EG och KG? 

Ja  Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Hur stort var bortfallet? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kan bortfallet accepteras? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja  Nej 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilka var huvudresultaten? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 

Ja  Nej 

Om ja, vilka variabler? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Instämmer du? 

Ja  Nej 

 

F. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till en annan population? 

Ja  Nej 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja  Nej 

 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? 

Ja  Nej  

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja  Nej 

 

Motivera varför eller varför inte? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Referens: 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur och kultur.  
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Bilaga 4 - Granskningsmall för kvalitativa artiklar 

 

A. Syftet med studien? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja  Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och Exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja  Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 Strategiskt urval 

 Snöbollsurval 

 Teoretiskt urval 

 Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………....... 

Är undersökningsgruppen lämplig? 
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Ja  Nej  

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)? 

Ja  Nej 

Beskriv:………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv:………………………………………………………………………………………… 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

 ostrukturerade intervjuer 

 halvstrukturerade intervjuer 

 fokusgrupper 

 observationer 

 video-/bandinspelning 

 skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja  Nej 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ange om: 

 teman är utvecklade som begrepp 

 det finns episodiskt presenterade citat 

 de inviduella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

 svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

………………………………………………………………………………………………… 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 
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Ja  Nej  

 

Är resultatet trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja  Nej  

 

Är resultatet pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja  Nej 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja  Nej 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja  Nej 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja  Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja  Nej  

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja  Nej  

 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja  Nej 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja  Nej  

 

Finns risk för bias? 

Ja  Nej  

Vilken slutsats drar författaren? 
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………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja  Nej 

Om nej, varför inte? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja  Nej 

 

Referens: 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

  


