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Sammanfattning 

Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar, trots detta måste levnadsfaktorer som 

påverkar människans hälsa lyftas fram. Övervikt, fetma, för lite fysisk aktivitet, rökning 

och dålig kosthållning är alla faktorer som kan leda till sämre hälsa. I 

sjuksköterskans/distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår det att jobba preventivt, att 

möta och vårda patienter till bättre hälsa. Motiverande samtal är en strukturerad 

personcentrerad samtalsteknik menad att främja beteendeförändringar angående olika 

livsstilsförändringar.  

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva 

sjuksköterskors/distriktsköterskors reflektioner kring att använda samtalsmodellen 

Motiverande samtal. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer med elva sjuksköterskor/distriktssköterskor. 

Konventionell innehållsanalys användes för att analysera resultatet.                                                                

Huvudresultat: Syftet med föreliggande studie har varit att beskriva SSK/DSK 

reflektioner kring att använda samtalsmodellen Motiverande samtal. Resultatet i studien 

har kommit fram till att majoriteten av deltagarna upplever sig använda Motiverande 

samtal frekvent, dock saknar majoriteten av dem utbildning. Flera av deltagarna 

uttrycker att de har försökt ta till sig vissa delar av samtalsmodellen. Deltagarna var 

osäker på om Motiverande samtal passade in på arbetsplatsen men att försök till att 

använda delar av det gjordes ändå, en av deltagarna upplevde att det generellt gjordes en 

väldigt stor grej av Motiverande samtal, då det är något 

sjuksköterskor/distriktssköterskor gör dagligen. Majoriteten påtalade om bristen på tid 

till uppföljning med patienten som en orsak att Motiverande samtal inte fungerade som 

önskat. Flera deltagare menade då att modellen faller om tid inte finns till att följa upp 

något som påbörjats. 

Slutsats: Studien har visat att det behövs mer utbildning/fortbildning för att användaren 

ska känna sig mer säker på att utöva Motiverande samtal. 

 

 

Nyckelord: Attityder, distriktssköterskor, motiverande samtal, reflektioner, 

sjuksköterskor 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 
Background: The average life expectancy in Sweden is increasing, but despite this, life 

factors that affect human health must be highlighted. Overweight, obesity, too little 

physical activity, smoking and poor diet are all factors that can lead to poorer health. 

nurses/district nurses tasks include working preventively, meeting and caring for better 

health. Motivational interviewing is a structured person-centered conversation technique 

meant to promote behavioral changes regarding different lifestyle changes. 

Aim: The purpose of the present study was to describe the nurses '/ district nurses' 

reflections on Motivational interviewing as a method of conversation. 

Method: Semi-structured interviews with eleven nurses. Conventional content analysis 

was used to interpret and review the results. 

Mainresult: The purpose of the present study has been to describe nurses/district nurses 

reflections on using the conversation model Motivational interviewing. The results of 

the study have concluded that the majority of participants experience using Motivational 

interviewing frequently, but the majority of them lack education. Several of the 

participants state that they have tried to absorb certain parts of the conversation model. 

The participants were unsure if Motivational interviewing fit in the workplace but that 

attempts to use parts of it were made anyway, one of the participants felt that it was 

generally made a very big thing of Motivational interviewing, since it is something 

nurses/distric nurses does daily. The majority referred to the lack of time to follow-up 

with the patient as a reason that Motivational interviewing did not work as desired. 

Several participants then argued that the model falls if time is not available to follow up 

something that has begun. 

Conclusion: This study has shown that more education is needed for the user to be 

more confident in using Motivational interviewing. 
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1.0. Introduktion 
 

Med sin specialistsjuksköterskeexamen har distriktssköterskan (DSK) en specialiserad 

kompetens och ska arbeta utefter ett etiskt och hälsofrämjande holistiskt 

förhållningssätt. DSK arbete ska bygga på beprövad erfarenhet och vetenskap och måste 

utgå ifrån gällande författningar, lagar och riktlinjer. DSK kompetens beskrivs i 

begreppen förmåga som syftar på DSK erfarenhet, förståelse samt omdöme i att 

använda sin kunskap och färdigheter. Att genom vilja använda attityder, engagemang 

och mod för att ta ansvar. Ha kunskap om fakta och metoder och färdigheter att kunna 

använda dessa i praktiken (Distriktssköterskeförening, 2008). Motiverande samtal (MI) 

är en arbetsmodell som både sjuksköterskan (SSK) och DSK kan använda i samtal med 

patienter i behov av förändring. Denna används idag som en generell rådgivningsmetod 

inom hälso- och sjukvård, psykiatri, socialtjänst, kriminalvård och skola. Syftet med 

modellen är att främja en förändringsprocess hos en människa med en eller flera osunda 

livsstilsfaktorer. Viktiga principer i MI enligt socialstyrelsen är att SSK/DSK genom ett 

empatiskt, reflekterande lyssnande ska försöka förstå människan i behov av förändring, 

undersöka varför någon inte är redo för en förändring istället för att argumentera emot, 

kunna se och stärka människans tro på sin egen förmåga och möjlighet till förändring 

(Socialstyrelsen, 2019). 

 

1.1. Bakgrund 
 

Enligt folkhälsomyndigheten (2019) blir hälsan i Sveriges befolkning långsamt bättre 

vad gäller den förtida dödligheten, medellivslängden ökar och antalet i befolkningen 

som röker minskar. Däremot ökar antalet i befolkningen som har övervikt och fetma. 

Detta kan leda till sjukdomar så som hypertoni (högt blodtryck), typ två diabetes och 

hjärt- och kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2019). Sveriges regering har som mål 

att minska hälsoklyftan i befolkningen och skapa förutsättningar för god och jämlik 

hälsa. Ur internationellt perspektiv har Sverige en god folkhälsa med en positiv 

utveckling för de flesta grupper i samhället. För vissa sociala grupper går dock 

utvecklingen inte lika fort fram eller så har den helt stått still. Folkhälsomyndigheten 

(2019) har visat på skillnader och ojämlikheter mellan olika befolkningsgrupper indelat 

mellan ålder, kön, födelseland och utbildning. För att lyckas med regeringens mål med 

lika villkor och samma förutsättningar till god hälsa behövs de grupperna med sämst 

hälsa kommas åt för att kunna höja denna. För att nå de här målen måste levnadsvanor 
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som påverkar hälsan negativt lyftas så som rökning, riskbruk av alkohol, avsaknad av 

fysisk aktivitet och osunda matvanor (Folkhälsomyndigheten, 2019; SKL, 2018). 

SSK/DSK har ett hälsofrämjande arbete med fokus på forskning, kvalitet, utveckling 

och utbildning i vård och omvårdnad, vilket ska bidra till en utveckling i omvårdnad där 

SSK inom alla verksamhetsområden ska kunna arbeta utifrån ett hälsofrämjande synsätt 

(Willman, 2008).  

 

I omvårdnadsvetenskapen innebär enligt Willman (2008) begreppet hälsa inte bara 

frånvaro av sjukdom, det innebär att det inte bara är ett medicinskt begrepp utan också 

ett filosofiskt där motsatsen till hälsa benämns som ohälsa. För att främja individuell 

hälsa måste SSK arbeta för att motverka och förebygga lidande, sjukdom och död. 

Hälsa kan också ses som en process som patienten själv upplever och skapar i det 

dagliga livet och då kan resurserna riktas mot att stärka en persons egna resurser och 

förmågor. Utifrån sjuksköterskans kärnkompetenser ska en patient behandlas utifrån 

personcentrerad vård vilket innebär att patientens hälsotillstånd ska bedömas utifrån 

dennes subjektiva upplevelser och objektiva data (Willman, 2008). Hälsan utifrån ett 

humanistiskt perspektiv ser människan som en enhet med en kropp, ande och själ. Med 

det menas att alla delar av patienten ska tas med i beräknande i omvårdnaden, vilket 

innebär att inte bara kroppsliga sjukdomar ska vårdas utan också patientens eventuella 

själsliga besvär (Willman, 2009). 

 

1.2. Motiverande samtal 
 

MI är en evidensbaserad modell som lämpar sig väl inom hälso- och sjukvården för att 

motivera patienter till livsstilsförändringar. Samtalsmetodiken för ett MI samtal är 

densamma oavsett vem SSK/DSK har framför sig. Både korta och långa samtal har 

effekt men det har visat sig att längre och fler samtal leder oftare till 

livsstilsförändringar. När människan känner sig sedd, hörd och förstådd och känner att 

någon verkligen är intresserad ökar motivationen och människan blir stärkt och växer 

(Holm Ivarsson, 2017). Forskning har visat att MI är som mest effektivt i samband med 

eller innan andra insatser (Khattra et al, 2017). Forskningen visade på att det inte räcker 

med att ge enbart kunskap för att få till en förändring, motivationen har också en stor 

inverkan på resultatet (Miller & Rollnick, 2013; Lundahl & Burke, 2009). 
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MI grundades av två amerikanska psykologer under 1980–1990-talen, William R Miller 

och Stephen Rollnick, modellen har sina rötter inom missbruksvård, modellen bygger 

på Millers tidigare forskning om hur kunskap i samband hur motivation överväger 

motstånd till förändring hos en individ så kan detta leda till en förändring. MI har sedan 

utvecklats att användas inom annan vård än bara vård vid substansberoende. De centrala 

begreppen för MI är medkänsla, acceptans, framkallande och samarbete. Med 

medkänsla menas att prioritera patientens behov och känna empati och underlätta för att 

denne ska må bra. Acceptans innebär att utan dominans kunna värdesätta och se varje 

människas styrkor, kunna stödja och respektera patientens autonomi och kunna bekräfta 

patienten. Framkallande är att kunna ge patienten de verktyg denne behöver så som 

kunskap och färdigheter att hantera sitt problem. Med samarbete innebär att jobba 

tillsammans med patienten med dennes problem (Miller & Rollnick, 2013; 

Socialstyrelsen, 2019; Kennedy et al, 2015). Att sätta upp mål för förändring kan 

underlätta samarbetet mellan SSK/DSK och patient (Knight, Bolton, Cloakley, Kopeski 

& Slifka, 2015). 

 

Användningsmöjligheterna för MI är mycket stort och i jämförelse med andra 

interventionsmetoder vid t.ex. missbruksproblematik kan MI i mindre doser i vissa av 

dessa fall ge samma effekt som interventionsmetoderna. MI kan även ge förbättrad 

effekt vid andra generella hälsobeteenden som mindre bra matvanor och för lite fysisk 

aktivitet (Lundahl & Burke, 2009; D’Amico, Houck, Tucker, Ewing & Pedersen, 2017). 

Forskning från Nordamerika/Alaska av Dickerson et al (2017) har visat att MI är 

effektivt och ger goda resultat vid behandling av substansberoende. Forskning från 

Korea visar att MI kan upplevas ge högre motivation att sluta röka inom en tre 

månaders period (Lee, 2017). 

 

För att motiverande samtal med en patient ska räknas som ett MI-samtal krävs det enligt 

Holm Ivarsson (2017) att samtalet innehåller de tre första av MI´s fyra faser. Första 

fasen är att Engagera och innebär att samtalet inleds med att rådgivaren tar reda på 

varför patienten sökt vården och att ett gott samarbetsklimat skapas. Det är viktigt att 

rådgivaren låter patienten få tid att fundera och att rådgivaren lyssnar på patienten. 

Andra fasen är Fokusera, i den här fasen ska fokus i samtalet vara på det problem 

patienten sökt vården för och här ska rådgivaren försöka ta reda på hur patienten ser på 

sin situation, sina levnadsvanor, och vilken beredskap patienten har för förändring. I 
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tredje fasen kan rådgivaren Framkalla förändringssamtal genom att ställa öppna frågor 

och lyssna reflektivt. Rådgivaren försöker stimulera patienten att prata om vad denne 

har för önskningar, behov, skäl och förmåga till att förändras, genom detta kan 

rådgivaren stärka patientens självtillit. Rådgivaren måste lägga samtalet på en nivå 

baserad på patientens motivationsnivå. I fjärde fasen som är Planera ska rådgivaren 

försöka stimulera patienten till ett beslut/åtagande, vilket kan variera beroende på 

motivationsnivån från att fundera på det som sagts till att göra ett aktivt val att 

förändras. Vad patienten väljer att göra är upp till denne utefter vad patienten är villig 

att göra (Holm Ivarsson, 2017; Palmer & Miedany, 2018). 

 

 

1.3. SSK/DSK roll inom användandet av MI 
 

I samband med att tiden inte alltid finns för MI finns det de SSK/DSK som anser att MI 

är tidskrävande och svår att använda i alla vårdsituationer, MI kan även upplevas lite 

artificiellt (Stephen et al, 2017; Östlund et al, 2013). Enligt Brobeck, Berg, Odencrants 

& Hildingh (2011) är avsaknad av intresse och ovilja att utvecklas blir det svårare att 

även ta sig tid att för att använda MI. Ett stort hinder för användandet av MI är personal- 

och resursbrist som ger sjuksköterskan kortare tid med patienterna, många 

sjuksköterskor upplever att mer tid med varje enskild patient skulle ge mer utrymme för 

att använda MI (Stephen, Hermiz, Halcomb, McInnes & Zwar, 2017). Med en ökad 

medvetenhet hos sjuksköterskor hur effektivt MI är i arbetet med livsstilsförändringar 

hos patienter kan även det effektivisera det dagliga arbetet (Holm Ivarsson, 2017). MI är 

inte bara användbart i samtal med enskild patient utan är en användbar modell även i 

gruppsamtal (Lee, 2017; D’Amico et al, 2017). Forskning har visat att patienter i ett 

medberoende, har svårare att göra en förändring men visar också att positiv förstärkning 

stärker patientens tilltro (Polcin et al, 2014; Williams & Manias, 2013). 

 

MI är en arbetsmodell som SSK/DSK kan använda i sitt dagliga arbete som enligt 

evidens ger god effekt på livsstilsförändringargenom användning av de fyra faserna 

engagera, fokusera, framkalla förändringssamtal och planera (Holm Ivarsson, 2017; 

Palmer & Miedany, 2018). Vilket stöds i flera forskningsstudier där många SSK/DSK 

upplevde att MI var något positivt och att de kunde använda det som ett hjälpmedel i 

arbetet inte bara för att hjälpa patienter med livsstilsförändringar utan också för att 

motivera patienter till viktiga undersökningar och behandlingar (Holm Ivarsson, 2017; 
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Brobeck et al, 2011; Lee, 2017; Dickerson et al, 2017). I en studie från Iran användes 

MI för att motverka ambivalens hos människor inför undersökningar och behandlingar 

(Salimzadeh, Khabiri, Kazaee-Pool, Salimzadeh & Delavari, 2018). En av de viktigaste 

egenskaperna för SSK/DSK är att ta sig tid att förstå hur patienten ser på sitt problem, 

lyssna för att försöka förstå och visa respekt för patientens självbestämmande. 

SSK/DSK får inte forcera fram ett resultat utan får försöka fånga upp patienten där den 

är i sitt liv för att skapa gynnsamma förhållanden till förändring (Holm Ivarsson, 2017). 

Distriktssköterskans roll är att hjälpa patienten formulera sin egen förståelse av sitt 

livsstilsproblem, låta patienten argumentera för förändring och stärka patienten i 

beslutet att genomföra förändringar (Socialstyrelsen, 2019).  

 

Forskningen har visat att många SSK/DSK upplever att MI är mestadels positivt och att 

det många gånger underlättar deras arbete, men det finns också de som tycker att MI är 

svårt att tillämpa i alla vårdsituationer och att de blir låsta av att använda det (Broberg et 

al, 2011). Det visar sig också vara svårt att tillämpa MI när patienter har ett riskbruk 

tillsammans med en partner som även den missbrukar något. Missbruket blir då den 

länk som håller ihop förhållandet (Polcin et al, 2014). Arbetsbelastning och tidsbrist ses 

som ett hinder för att använda MI, och att dessutom hinna med andra arbetsuppgifter tar 

tid ifrån de motiverande samtalen med patienterna. Andra hinder är brist på 

sjuksköterskor på arbetsplatsen och de som går ner i arbetstid upplever att de behöver 

hinna med samma mängd arbete som på en heltidstjänst. Många av sjuksköterskorna 

anser att hade de haft mer tid med patienterna gavs det även mer tid att påverka genom 

MI (Stephen et al, 2017). Det har även visat sig att vid ökat intresse för att lära sig MI är 

det också lättare att utvecklas inom denna modell (Broberg et.al., 2011; Howard & 

Williams, 2016). Inte alla SSK/DSK använder sig av MI idag då de tycker det är svårt 

att tillämpa i alla vårdsituationer och även att det kunde upplevas lite artificiellt, men 

med en ökad medvetenhet hur effektivt MI är i arbetet med livsstilsförändringar kan 

även det effektivisera det dagliga arbetet i vården som redan är belastad (Brobeck et.al., 

2011; Östlund, Wadensten, Häggström &Kristofferzon, 2013; Holm Ivarsson, 2017; 

Socialstyrelsen, 2019). MI är också lättare att använda om sjuksköterskan har ett 

intresse av MI och vill utvecklas inom detta (Brobeck et.al., 2011). 
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1.5. Teoretisk referensram 
 

Health Belief Model (HBM) är en teoretisk modell som togs fram på 1950-talet i USA 

av, bland annat psykologerna Hochbaum och Rosenstock. Modellen togs fram för att 

förklara varför människor inte ville delta i program för att hitta och förebygga 

sjukdomar. Modellen har senare utvecklats för att ta itu med folkhälsoproblem och 

hälsobeteenden (Linton & Flink, 2016). Enligt HBM måste tre faktorer uppfyllas för att 

en människa ska kunna ändra sitt beteende. Ett hot mot den egna hälsan måste först 

upplevas, det andra är att människan upplever en sårbarhet för hotet och tredje är att 

personen måste få en uppfattning om att en rimlig ansträngning i beteendeförändring 

kan löna sig för att avvärja hotet. Hur personen upplever sin risk att utveckla ett 

hälsoproblem (perceived susceptibility) och hur allvarligt personen upplever 

hälsoproblemet (percieved severity) benämns som ett upplevt hot (percieved threat). 

Åtgärder för att avvärja hotet mot personens hälsa ska rikta in sig på personens specifika 

upplevelse av känslighet, fördelar, hinder och personens tilltro på sin egen förmåga 

(self-efficacy) som är en nyckelfaktor till förändring (Linton & Flink, 2016; Champion 

& Sugg Skinner, 2008; Main Constructs, u.å.).Personer upplever ofta både hinder 

(percieved barriers) och fördelar (percieved benefits) med att åtgärda ett hälsoproblem 

och påminnelser om att åtgärda/utföra en handling för att förändras kan då underlätta 

(cues to action). Viktiga faktorer som socialt stöd och positiva beteendeerfarenheter är 

viktiga och kan stärka situationsspecifik self-efficacy (Champion & Sugg Skinner, 2008; 

Main Constructs, u.å.). Forskningen visar att självförmågan (self-efficiacy) påverkas 

positivt av positiv feedback vilket i längden förstärker ett gott hälsobeteende (Williams 

& Manias, 2013). 

 

1.6. Problemformulering 
 

Sveriges regering har som mål att minska hälsoklyftan i befolkningen och skapa 

förutsättningar för god och jämlik hälsa och för att nå de här målen måste levnadsvanor 

som påverkar hälsan negativt lyftas så som rökning, riskbruk av alkohol, avsaknad av 

fysisk aktivitet och osunda matvanor (Folkhälsomyndigheten, 2019). Enligt både 

Willman (2009) och Svensk sjuksköterskeförening ska SSK/DSK i omvårdnaden se 

hela människan och denna ska behandlas utifrån både kroppsliga och själsliga besvär. 

MI används idag som en generell rådgivningsmetod inom stora delar av hälso- och 
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sjukvården för att främja en förändringsprocess hos en människa med en eller flera 

osunda livsstilsfaktorer (Socialstyrelsen, 2019). MI är ett verktyg som SSK/DSK kan 

använda i sitt dagliga arbete i samband med HBM med patienter i behov av 

beteendeförändring för bättre hälsa, och det är en strukturerad samtalsmodell som borde 

kunna användas mer och av fler då det enligt evidens ger god effekt på 

livsstilsförändringar (Holm Ivarsson, 2017; Linton & Flink, 2016). SSK/DSK roll är att 

hjälpa patienten formulera sin egen förståelse av sitt livsstilsproblem, låta patienten 

argumentera för förändring och stärka patienten i beslutet att genomföra förändring 

(Socialstyrelsen, 2019). Det framkommer inte lika tydligt i tidigare forskning i vilken 

frekvens SSK/DSK verkligen använder MI dagligen i sitt arbete. Den forskningen som 

har lästs visar att den generella uppfattningen av MI är positiv, dock tycker vårdpersonal 

att MI är tids- och resurskrävande och att det inte alltid finns utrymme att använda den i 

vården trots att evidensen visar på motsatsen (Socialstyrelsen, 2019). 

 

1.7. Syfte 
 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors/distriktsköterskors 

reflektioner kring att använda samtalsmodellen Motiverande samtal. 

 

2.0. Metod 
 

2.1 . Design 
 

I studien användes en kvalitativ ansats med en beskrivande design (Polit & Beck, 2012). 

 

2.2. Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

 
Urvalsmetoder som användes i studien var en tillgänglighetsbaserad metod, vilken 

enligt Polit & Beck (2012) innebär att deltagare valts utefter om de var lätt tillgängliga 

under tiden för studien. Ett tillgänglighetsval fungerar i rekryteringen av deltagare från 

en klinik eller annan specifik organisation. Enligt Polit & Beck (2012) behöver inte 

deltagarna vara kända för författarna innan studien och författarna har frågat potentiella 

deltagare att delta utan att känna dem. Den andra urvalsmetoden som användes var 

Snowball Sampling, vilken användes i de fall där en deltagare hänvisade vidare till en 

annan potentiell deltagare, vilken är en praktisk och kostnadseffektiv metod som genom 
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en kedjereaktion hjälpte författarna hitta fler deltagare till studien. Risken med Snowball 

Sampling är att urvalet av deltagare kan bli en alltför honomgen grupp (likartad grupp) 

(Polit & Beck, 2012). Elva deltagare användes i studien, sex av deltagarna valdes utefter 

den tillgänglighetsbaserade metoden och fem av deltagarna valdes genom Snowball 

Sampling. 

Undersökningsgruppen bestod av elva kvinnor från två hälsocentraler och två olika 

hemsjukvårdsgrupper i två olika kommuner i mellersta Sverige. Sju av deltagarna var 

distriktsköterskor och fyra var grundutbildade sjuksköterskor. Sju av deltagarna som var 

med i studien hade arbetat på hälsocentral i minst tre år och fyra av deltagarna hade 

arbetat i hemsjukvården i minst tre år. Två av elva deltagare hade gått en utbildning i 

MI, varav en av deltagarna hade gått en fördjupningskurs. De elva första deltagarna som 

visade intresse och som hade rätt kriterier och hade tid för att delta valdes ut för 

intervjuer till studien. Inklusionskriterier för att delta i studien var SSK/DSK som 

arbetat minst tre år på hälsocentral alternativt i hemsjukvården. Exklusionskriterier var 

annan vårdpersonal som inte var SSK/DSK och som hade arbetat färre än tre år på 

hälsocentral eller i hemsjukvården. 

 

 

2.3. Datainsamlingsmetod 
 

Data samlades in via semi-strukturerade intervjufrågor från en i förväg skapad 

intervjuguide för att kunna beskriva deltagarnas upplevelser och reflektioner. Enligt 

Polit & Beck (2012) är semistrukturerade frågor ett bra verktyg att använda vid 

intervjuer för att ställa öppna frågor. För att stärka tillförlitligheten användes samma 

intervjuguide under alla intervjuerna, detta för att säkerställa att alla deltagare fick 

samma frågor och för att studiens syfte skulle besvaras (Polit & Beck, 2012). En 

pilotintervju gjordes som prövade intervjuguiden för att se om svaren på frågorna gav 

svar på studiens syfte. Författarna bedömde att pilotintervjun var relevant och svarade 

på studiens syfte och därför inkluderades den. 

 

Intervjuguiden bestod av bakgrundsfrågor, intervjufrågor, följdfrågor och en avslutande 

öppen fråga. Bakgrundsfrågorna berörde om deltagarna var SSK/DSK, hur många år de 

varit verksam som SSK/DSK och om deltagarna hade utbildning i MI. Intervjufrågorna 

var utformade så de berörde studiens syfte t.ex. ”Kan du berätta hur du arbetar med 

MI?”. Följdfrågor ställdes för att få en mer narrativ berättelse, mer djupgående svar och 
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få en bredare förståelse för reflektionen kring MI som samtalsmetod (Polit & Beck, 

2012).  Följdfrågorna var till för att säkerställa att studien skulle få ett djupare svar på 

syftet t.ex. ”Vill du berätta mer?” ”Kan du utveckla?”. Intervjuerna avslutades med en 

öppen slutfråga som kunde ge deltagarna en chans att tillägga information som de tyckte 

var relevant. Intervjuerna genomfördes under mars-april 2019. Författarna utförde sju av 

intervjuerna med deltagarna tillsammans och två var för sig, under arbetstid på 

deltagarnas arbetsplatser som de önskade för att spara tid från arbetet. Alla intervjuer 

skedde på en så lugn miljö som möjligt. Under de intervjuer där båda författarna var 

med intervjuade en av författarna medan den andra författaren var observatör och 

antecknade relevanta intryck från deltagaren så som ansiktsuttryck, suckar och skratt. 

Observatören hade även till uppgift att ansvara för teknisk utrustning och 

ljudinspelning. Majoriteten av intervjuerna spelades in med en diktafon och de övriga 

med mobiltelefon och medeltiden på intervjuerna var 12 minuter (Polit & Beck, 2012; 

Granheim & Lundman, 2004). Författarna hade som mål att få tio-elva deltagare som 

underlag för studien. Intervjuerna spelades in med deltagarnas godkännande. 

 

 

2.4. Tillvägagångssätt 
 

Verksamhetschefer på två olika hälsocentraler och två hemsjukvårdsgrupper 

kontaktades via e-post för tillfrågande att deltaga i studien. E-posten till 

verksamhetscheferna innehöll information om studien samt förfrågan om förmedling av 

informationsbrev till presumtiva deltagare. Skriftligt godkännande returnerades från 

verksamhetscheferna. Därefter fick författarna fråga möjliga deltagare om deltagande i 

studien då detta sammanföll under den verksamhetsförlagda utbildningen. Deltagarna 

tillfrågades personligen om en bra tid och plats för intervjuerna. De fick muntlig och 

skriftlig information om studien och gav ett muntligt godkännande till studien. 

Majoriteten av intervjuerna gjorde författarna tillsammans, vid olika tillfällen beroende 

på när det passade för deltagarna. 

 

2.5. Dataanalys 
 

En konventionell innehållsanalys har använts, vilken är bra att använda för att beskriva 

ett fenomen, i den här studien DSK/SSK reflektioner kring att använda modellen MI 

(Hseih & Shannon, 2005). Materialet transkriberades ordagrant av båda författarna för 
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att säkerställa att inget väsentligt missades och detta lästes sedan igenom flera gånger 

för att få en helhet. Sedan lästes allt ord för ord och de ord, meningar och paragrafer 

som var relaterade till varandra och svarade på syftet plockades ut och delades in i 

meningsenheter. Materialet kortades ner genom kondensering där kärnan i materialet 

behölls. Genom abstrahering skapades koder och kategorier med vikt på beskrivningar 

och tolkningar på en högre logisk nivå. De meningsenheterna med liknande kod delades 

först in i subkategorier för att senare delas in i kategorier, se tabell 1.  

 

Tabell 1 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Aldrig varit med 

om sen jag 

började här, inte 

en enda gång. För 

det borde vi göra, 

det borde vi prata 

mer om, för det är 

ju det vi jobbar 

med hela tiden 

Pratar ej om 

MI på 

arbetsplatsen 

Avsaknad av 

samtal mellan 

arbetskollegor 

Behov av stöd 

och möjlighet till 

diskussion i 

arbetsgruppen 

Behov av 

utbildning i MI 

Eh.. MI är ju eh.. 

egentligen den 

bästa 

samtalsmetodiken 

för att vid ett MI-

samtal så lägger 

man ju över lite 

ansvar på 

patienten själv. 

Eh.. och patienten 

blir mer delaktig 

 

MI bästa 

samtalsmeto

diken. Mer 

ansvar till 

patienten 

Patienten blir 

delaktig och 

mer ansvarig 

För att öka 

patientens 

delaktighet 

MI är ett bra 

arbetsredskap 

försjuksköterskans 

arbete 

 

Innehållsanalys med manifest metod användes. Manifest metod är en beskrivande 

metod med fokus på meningsenheter (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 

2012). För att stärka trovärdigheten har materialet lästs av handledare och andra 

studenter under handledarträffarna. Under arbetets gång har författarna hela tiden haft 

en öppen dialog mellan varandra för att reda ut om något varit otydligt (Polit & Beck, 

2012). 

 

 

2.6. Forskningsetiska överväganden 
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Deltagarna har informerats skriftligt och muntligt samt om att deltagandet är frivilligt 

och går att avbrytas när som helst, vilket innebär att Informationskravet har 

tillgodosetts. Deltagarna och verksamhetscheferna har fått ge skriftligt godkännande om 

samtycke för att Samtyckeskravet ska ha tillgodosetts och de har informerats om att 

intervjutexterna sammanställs och behandlas så att ingen deltagare kan identifieras. 

Endast författarna har haft tillgång till materialet och alla personliga uppgifter har 

avidentifierats, detta innebär att Konfidentialitetskravet har tillgodosetts. Det 

transkriberade materialet har förvarats inlåst där bara författarna kan komma åt det, 

materialet kommer destrueras efter arbetet godkänts (Polit & Beck, 2012; 

Helsingforsdeklarationen, 2018; Codex, 2018). 

Rättviseprincipen handlar om att deltagarna ska bli respekterade som individer och få en 

rättvis behandling. Deltagarnas självbestämmande har respekterats enligt principen om 

Respekt för mänsklig rättighet och minimering av skada (fysisk, psykisk, social och 

emotionell) i hanteringen av materialet under intervju, transkribering och 

sammanställning av studien har hänsyn tagits till Godhetsprincipen (Codex, 2018; Polit 

& Beck, 2012). 

 

 

3.0. Resultat 
 

Deltagarnas reflektioner kring MI-inspirerad samtalsmodell presenteras i tre 

huvudkategorier och elva subkategorier, se Figur 1. Intervjucitat har använts i resultatet 

utan att namn har angivits för att värna om deltagarnas integritet. 
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Figur 1, hierarkisk ordning med kategorier och subkategorier 

 

 

3.1. MI är en bra arbetsmodell i SSK/DSK arbete med patienter 
 

Det kom fram att SSK/DSK upplever att MI är en bra arbetsmodell för att strukturera ett 

samtal med en patient, för att motivera en patient till en livsstilsförändring. Det kom 

även fram att en MI-inspirerad samtalsmodell är bra för att göra patienten mer delaktiga 

och för att effektivisera (tid och resurser) i vården. 

 

3.1.1. MI som arbetsmodell för att strukturera samtalet 

 

MI ansågs vara en bra arbetsmodell deltagarna kan använda sig av i sitt arbete för att 

strukturera samtalet med patienten. Oavsett om SSK/DSK har utbildning i MI eller inte 

hade deltagarna en uppfattning av att ändå tagit till sig delar av sättet att strukturera 

samtalet på, så som att ställa öppna frågor, lyssna på patienten, få patienten att reflektera 

och komma med egna förslag själv, att upprepa och stärka det patienten säger. Några av 

deltagarna talade om att de utformat ett eget sätt att strukturera MI på som de kände sig 

bekväma med och som de upplevde att de nådde fram till patienterna bäst på. 

Majoriteten av deltagarna upplevde att vad som sagts under samtalet behövde följas upp 

även om det inte alltid var lätt att hinna med det. Trots att flera av deltagarna beskrev 

1. MI är en bra 
arbetsmodell i SSK/DSK 
arbete med patienter

1.1. MI som 
arbetsmodell för att 
strukturera samtalet

1.2. MI som 
arbetsmodell för att öka 
patientens delaktighet

1.3. MI som 
arbetsmodell för att 

effektivisera i arbetet 
med patienter

2. Behov utbildning i MI

2.1. Avsaknad av 
utbildning och behovet 

av 
fortbildning/repetition 

av MI

2.2. Behov av stöd och 
möjlighet till diskussion 

i arbetsgruppen

3. När MI inte fungerar 
som samtalsmodell

3.1. Patientens 
okunskap försvårar 

arbetet med MI

3.2. Svårigheten att 
använda MI vid kognitiv 

svikt eller andra 
funktionsnedsättningar 

hos patienter

3.4. Tidsbrist försvårar 
användandet av MI
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hur de försökte avsätta tid för patienterna var det svårt att nå alla patienter, ibland fick 

de försöka lägga fram förslag till förändringar i mindre steg och möta patienten 

halvvägs för att denne inte skulle avskräckas av för stora förändringar som i längden 

kanske inte skulle hålla ändå. 

 

”Ja man vill ju gärna hjälpa dem då, man vill ju använda sig av redskapet som man 

har.. för de av dem som tar till sig då känner man ju att man har lyckats. Och även om 

man bara kanske kan förändra en liten bit i taget. Man får dela upp sina råd i små 

portioner, man kan inte göra allt och det kanske går att göra en bråkdel.” 

 

Två av deltagarna beskrev hur de använde MI i telefonrådgivning för att strukturera 

samtalet men använde då en komprimerad MI-inspirerad modell. De beskrev hur de 

blandade öppna och slutna frågor för att föra samtalet framåt på grund av fler väntande 

patienter i telefonkön. 

 

3.1.2. MI som arbetsmodell för att motivera patienten 

 

Alla deltagarna upplevde att MI var en bra arbetsmodell för att motivera och stötta 

patienter och vissa för att stödja rätt beteende hos patienter. Några uttryckte att det är en 

viktig del i sjuksköterskans arbete att använda MI, en annan upplevde att patienter oftast 

uppskattade när sjuksköterskan tog sig tid för ett MI-inspirerat samtal. Deltagarna 

upplevde att MI var ett bra sätt att få med patienten ”på båten” och när patienten hittat 

sin egen motivation och drivkraft och gjort en livsstilsförändring kände många av 

deltagarna att de hade gjort något bra för patienten. En MI-inspirerad samtalsmodell 

upplevdes också vara ett bra sätt att försöka få med de patienter som till en början inte 

visat något intresse till att vilja göra förändringar i sina liv genom att försöka motivera 

patienterna att hitta viktiga aspekter i livet för god hälsa. 

 

”Sen sprang vi på varandra i trappan när han, eller han, ja det var ju en han, var där i 

annat ärende med sitt barn. Han liksom sken upp och – Tjena! Inga tabletter alls. Helt 

borta!.. En annan bara – YES!.. Det här kommer jag aldrig glömma. Så det var liksom, 

wow. Det är det här, det är det här jag ska jobba med!” 
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Några av deltagarna upplevde att om de inte kunde nå patienten kunde de ibland ta 

anhöriga till hjälp för att motivera till förändring. I de fall där deltagarna involverat 

anhöriga har det handlat om barn eller patienter med minnessvikt eller andra 

funktionshinder som t.ex. syn- och hörselnedsättningar. Deltagarnas kunskaper i att 

försöka motivera patienter till förändringar kunde också sättas på prov när patienter som 

endast vill träffa läkare för utskrift av läkemedel, och inte är intresserade av 

livsstilsförändringar, kommer till hälsocentralen. En av deltagarna ansåg att om 

patienten ska kunna motiveras till förändring är det bra om denne känner till 

konsekvenserna av det mindre bra besluten. SSK/DSK kan då genom en MI-inspirerad 

samtalsmodell motivera patienten genom att se de positiva effekterna av en förändring 

även på lång sikt. En annan uttryckte hur viktigt det är att lyssna på patienterna för att 

förstå dem och kunna motivera och ge råd som passar för den patient som finns framför 

sig. 

 

 

 

3.1.3. MI som arbetsmodell för att öka patientens delaktighet 

 

Alla deltagarna var eniga i att en viktig faktor i MI var att få patienten att bli mer 

delaktig i sin egen vård och ta mer ansvar. Genom att ställa öppna frågor och be 

patienten att utveckla sina svar beskrev de hur de kunde de ta reda på vad patienten vet 

och vilken information patienten kunde behöva. En av deltagarna berättade att hon 

brukar fråga sina patienter om hon får ge mer information om vad de kan göra för att må 

bättre och sen fråga patienterna vad de själva kan tänkas göra. En annan av deltagarna 

tyckte en MI-inspirerad modell var ett bra verktyg om patienten var ambivalent då det 

gav patienten möjlighet att få reflektera. 

 

”Om jag t.ex, jag kan ju fråga patienten – Får jag ge dig lite information om vad jag 

vet läker sår till exempel?.. Och på den biten, är det någonting där som du tycker 

verkar vara lämpligt?” 

 

Flera av deltagarna tyckte det var viktigt att patienten fick prata för att bli delaktig 

istället för att sjuksköterskan gjorde det. En av deltagarna upplevde också att det var 

viktigt att bygga ett förtroende med patienten för att denne inte ska sluta sig då samtalet 
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inte skulle leda någonstans om patienten inte kände förtroende för sin SSK/DSK. Några 

av deltagarna upplevde att det var viktigt i vissa situationer att patientens anhöriga var 

delaktiga i de förändringar som skulle göras, bland annat när det gällde kosten. I ett av 

fallen talades de om en man som diagnostiserats med en nytillkommen diabetes. 

Eftersom mannen ej var intresserad av att laga mat och hade bristfälliga kunskaper i 

detta men hade en fru som lagade all mat, erbjöd sjuksköterskan att frun följde med på 

ett samtal för att ta del av de kostråd för diabetiker som sjuksköterskan gav. 

 

”Hur ska man säga.. Men att patienten måste ju själv säga att den vill göra en 

förändring. För om jag lägger orden i munnen då blir det inte rätt. För det måste 

komma från patienten själv.” 

 

”Att jag kan inte servera lösningen för att patienten kanske, att patienten måste.. Ja 

komma underfund med det själv fast mer att jag ber dem reflektera, vad vill du ha för 

resultat? Vad skulle du kunna tänka dig att göra själv?” 

 

3.1.4. MI som arbetsmodell för att effektivisera arbetet med patienter 

 

Flera av deltagarna ansåg att om mer tid och resurser lades ned på att effektivisera 

användandet av MI, så att modellen verkligen används, skulle detta kunna leda till att 

tid sparades in, tid som är en bristvara i vården. Deltagarna menade att ökas 

medvetandet hos patienter med olika hälsoproblem om egenvårdseffekterna och 

livsstilsförändringar kommer detta kunna leda till att färre patienter behöver söka vård 

lika frekvent t.ex. för blodtryckskontroller. Även uppföljning med patienten kan 

effektiviseras om sjuksköterskan tar vid där samtalet avslutades förra gången. En av 

deltagarna tyckte att uppföljning var svårt på hälsocentral när det handlade om patienter 

de bara träffar en gång istället för de som kommer dit regelbundet, även svårt om 

samma patient får träffa flera olika sjuksköterskor. De av deltagarna som hade möjlighet 

att planera in besök med patienterna upplevde att om de avsätter längre besökstider för 

patienter som är ambivalenta så gjorde detta det lättare att använda MI och komma 

framåt i processen. Flera upplevde att planeringen kring patienterna var av stor vikt, för 

om de är stressade blir det svårt att fokusera och lyssna på patienten och MI samtalet 

samtidigt som det inte blir en bra miljö för patienten att få reflektera. 
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”Jag tror det kan effektivisera betydligt i vården, speciellt då tiden ofta är knapp. Blir 

ett mer strukturerat och effektivt sätt att arbeta på.” 

 

 

3.2. Behov av utbildning i MI 
 

Majoriteten av deltagarna i intervjuerna hade inte någon utbildning i MI, flera av dessa 

deltagare uttryckte avsaknaden av att ha blivit tillfrågade att gå en utbildning i MI och 

avsaknaden att föra en öppen dialog på arbetsplatsen där de skulle ha kunnat bollat idéer 

med andra SSK/DSK om MI. 

 

3.2.1. Avsaknad av utbildning och behovet av fortbildning/repetition          
av MI 

 

Det framkom under intervjuerna att majoriteten av deltagarna som intervjuades inte 

hade någon utbildning i MI, endast två av elva deltagare hade någon gång gått en 

utbildning i MI och endast en hade gått en fördjupningskurs. Flera av deltagarna, nästan 

alla hade under utbildningen till distriktssköterska stött på begreppet MI. En av 

deltagarna var anmäld till en kurs i MI men på grund av en kommunikationsmiss blev 

det ej av. En annan av deltagarna skulle ha gått utbildningen genom sin arbetsplats men 

hann byta jobb innan hon hann gå den. Många av deltagarna upplevde att det är en brist 

i distriktssköterskeutbildningen att inte ge utbildning i MI, och de upplevde även 

avsaknad av att bli tillfrågade om utbildning på arbetsplatsen, utan att de måste söka den 

aktivt själv. Flera deltagare upplevde att de inte hade komplett utbildning när de inte 

hade kompetensen i användandet av MI. En av deltagarna uttryckte att hon inte har rätt 

verktyg ibland för att kunna hjälpa patienterna. 

 

”Ja jag tänker så här, jag har ju läst bara lite MI när jag läste distrikt, så jag har ju 

ofullständig utbildning i det. Så jag skulle behöva ha mer utbildning. Det försvårar ju 

liksom för jag försöker ju ha det tänket när jag jobbar, jag skulle behöva ha mer 

verktyg.” 

 

Två av deltagarna hade gått andra utbildningar där MI nämnts och en annan deltagare 

berättade att hon snart skulle gå en astma-KOL utbildning där MI skulle ingå. Flera av 
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deltagarna uttryckte att de saknade utbildning i MI och även de som gått en utbildning 

tyckte det fanns behov av repetition och möjlighet att få träna på MI. Ett förslag på att 

gå kursen vart annat år kom från två av deltagarna då de upplevde att det var svårt att 

komma ihåg allt från att ha gått kursen en gång. En av deltagarna uttryckte att det är en 

modell som sjuksköterskan inte kan kunna efter ett utbildningstillfälle. 

 

”Ja det kan va svårt att använda MI och det är ju så här att t.ex. så glömmer man bort 

sig, det som man lärt sig så att jag tycker ju att om man har gått MI-kursen är det nog 

väldigt viktigt att man efter, kanske något år eller några år går någon form av 

repetitionskurs...Mm, det märker jag ju nu när jag var på den fördjupningskursen. Det 

var ganska mycket jag hade glömt från kursen.” 

 

”Nej det är nog mer att jag tycker att även repetition. det borde ingå. Att man får repetera 

det. Att det skulle vara uppfräschning vart annat år.” 

 

Det kom fram att majoriteten av deltagarna tyckte att de använde sig av någon form av 

MI i sitt arbete med patienter i behov av livsstilsförändringar, eller att de tagit till sig 

vissa delar av samtalsmodellen. En av deltagarna var inte riktigt säker på om MI 

samtalet fungerade på hennes arbetsplats men försökte använda delar av MI ändå. En 

deltagare uttryckte att generellt gjordes MI till en väldigt stor grej, när det är något 

SSK/DSK gör dagligen ändå. 

 

”Ja MI är ett vedertaget arbetssätt och jag har väl försökt ta till mig det som jag har 

kunnat som att inte jag har gått utbildningen.” 

 

3.2.2. Behov av stöd och möjlighet till diskussion i arbetsgruppen 

 

Under intervjuerna har författarna frågat deltagarna en följdfråga om det finns en öppen 

dialog på arbetsplatserna om MI. Majoriteten har svarat att de aldrig varit med om att 

det pratats om MI varken mellan enstaka kolleger eller i grupp. Flera uttryckte en 

saknad att inte ha någon att diskutera MI med på arbetsplatsen och att det är något som 

de borde göra oftare för att friska upp minnet om vad MI är. 
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 ”Aldrig varit med om sen jag började här, inte en enda gång. För det borde vi göra, 

det borde vi prata mer om, för det är ju det vi jobbar med hela tiden.” 

 

 

3.3. När MI inte fungerar som samtalsmodell 
 

Det framkom under intervjuerna att det finns flera faktorer som kan försvåra att använda 

samtalsmodellen MI, från att träffa patienter som inte vill göra någon förändring hur 

mycket SSK/DSK än försöker, till patienter som inte är insatta i konsekvenser av sin 

livsstil. För många av deltagarna var tidsbristen den största boven när MI inte 

fungerade. 

 

 

3.3.1.Patientens okunskap försvårar arbetet med MI 

 

Många av deltagarna upplevde att de ibland stötte på patienter som även med vetskap 

om mindre bra vanor ändå inte var villiga att göra någon livsstilsförändring för att ändra 

på dessa. Deltagare berättade om patienter som satte upp en fasad när de kom till 

hälsocentralen eller när sjuksköterskan kom till hemmet som var väldigt svåra att prata 

med och inte gick att nå. Några av deltagarna upplevde att när de försökte prata med 

samma patient flera gånger upplevde patienten att SSK/DSK var tjatig. Ibland upplevde 

de att patienten kunde känna sig kränkt. En av deltagarna berättade om en patient som 

hade bensår och som rökte. Den här patienten var motvillig till allt som sjuksköterskan 

föreslog och sa att hon vet precis vad hon borde göra men hon tänker inte sluta röka. 

Sjuksköterskan berättade att det var väldigt tröstlöst att då lägga om bensåret när det 

bara blev sämre och det inte gick att motivera patienten genom ett MI-inspirerat samtal. 

 

”Nej det var liksom helt stopp. Och då, ja då kändes det lite tröstlöst och va ska vi 

lägga om det här såret för när vi vet att det bara blir sämre och sämre och det kommer 

bli amputation i slutändan.” 

 

”Det går inte att göra en förändring hos någon om man inte har personen med sig och 

då kan man ju lika gärna sitta och prata med en vägg”. 
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Flera av deltagarna förklarade att en del patienter inte är medvetna eller har kunskaper i 

vad bra kost- och motionsvanor har för betydelse och inverkan på hälsan. De har träffat 

på patienter som inte varit insatta i sin egen sjukdom, tex. vid diabetes, där patienten har 

haft fel kosthållning och de är här SSK/DSK upplevde att en MI-inspirerad modell 

ibland kunde hjälpa patienterna få reflektera och få mer insikt i vad biverkningarna av 

sämre levnadsval kan göra för verkan i framtiden. Fler deltagare som jobbade inom 

hemsjukvården upplevde att MI fungerade bra när de skulle motivera undernärda 

patienter att äta bättre. SSK/DSK använde sig då av en MI-inspirerad modell för att göra 

patienterna mer medvetna om riskerna med att inte äta bra. De tog upp den ökade risken 

av fall i hemmet och bensår som läker sämre. 

 

”Det gör man i stort sätt varje dag om dom är undernärda eller har…diabetes eller så 

då måste man försöka få de förstå vad bra kost kan göra för positivt” 

 

”Nej men det kanske är att de inte själva vet om nån fakta eller det är dåligt insatta på 

just den sjukdomen då kanske man informerar dem och få en annan förståelse för varför 

det är viktigt” 

 

Flera av deltagarna nämnde att patienten har självbestämmanderätt över sitt liv och en 

av deltagarna tyckte det var svårt med MI ibland i hemsjukvården då SSK/DSK 

kommer hem till patienten och att patientens anhöriga är närvarande som kanske inte 

håller med om de åtgärder som bör göras och motarbetar henne. En deltagare påtalade 

svårigheterna med att samtala om övervikt hos barn, där barnet var närvarande i 

mottagningsrummet. Denne deltagare berättade om en situation där en förälder blivit 

mycket upprörd och illa till mods när diskussion om för högt BMI kom på tal. 

 

”Inom hemsjukvården åker vi ju också hem till patienten och där finns ju ofta anhöriga 

med i bilden, det kan både hjälpa och vara en barriär.” 

 

 

3.3.2. Svårigheten att använda MI vid kognitiv svikt eller andra 
funktionsnedsättningar hos patienter 
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Två av deltagarna tyckte att faktorer som kan försvåra arbetet med MI var om patienten 

hade en kognitiv svikt eller annan nedsättning som syn- eller hörselnedsättning. Det 

gick inte alltid att ha ett MI-inspirerat samtal med dessa patienter då de inte alltid 

förstod vad SSK/DSK sa och då fick ta hjälp av anhöriga eller andra professioner för att 

nå fram. En av deltagarna nämnde afasi som en faktor som försvårade enormt då 

patienten kan ha svårt att prata och göra sig förstådd. 

 

”Det är väl om vissa patienter har kognitiv nedsättning och inte förstår det man säger 

så att man inte kan få ett bra svar. Klarar kanske inte av ett samtal. Oftast så har de 

anhöriga att involvera som kan hjälpa till.” 

 

3.3.3. Tidsbrist försvårar användandet av MI 

 

Majoriteten av deltagarna upplever att tidsbrist är en av de största anledningarna till att 

MI inte fungerar. Flera tycker att besökstiderna på hälsocentralen är för korta för att de 

ska ha tid att ha ett MI-inspirerat samtal med patienterna och fler av deltagarna uttryckte 

att de tycker det känns stressigt att inte ha den tid med patienterna som de skulle vilja 

för att kunna följa upp efter ett MI samtal. En annan deltagare tycker att det är lätt att 

glömma bort och använda MI när det är för lite tid med patienterna och att det ibland 

kan behövas förberedelser innan ett MI-inspirerat samtal. Flera av deltagarna angav 

vikten av att ge patienterna tid för samtal, är besökstiderna bara 10–15 minuter finns 

inte alltid tid för reflektion. En av deltagarna uttryckte att när man jobbar med 

människor är det ibland svårt att nå dem när tidspressen hänger över en, en annan 

upplevde att hon inte riktigt räckte till för patienterna när det var så korta besökstider 

och en tredje deltagare tyckte det var svårt att hinna med och ge patienterna ett till besök 

även om det skulle behövas. Det sistnämnda tyckte en annan deltagare också men hon 

uttryckte det som att uppföljningar idag kan inkräkta på andra patienters tid. 

 

”Sen är det väl tiden lite som allt annat inom sjukvården, att man skulle behöva ha mer 

tid till de här problemen så att man har tid och ha ett ordentligt samtal och man har tid 

och göra uppföljning utan att det ska inkräkta på något annat.” 
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4.0. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 
 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors/distriktsköterskors 

reflektioner kring att använda samtalsmodellen Motiverande samtal. Resultatet i studien 

har kommit fram till att majoriteten av deltagarna upplever sig använda MI frekvent, 

dock saknar majoriteten av dem utbildning. Flera av deltagarna uttrycker att de har 

försökt ta till sig vissa delar av samtalsmodellen. Deltagarna var osäker på om MI 

passade in på arbetsplatsen men att försök till att använda delar av det gjordes ändå, en 

av deltagarna upplevde att det generellt gjordes en väldigt stor grej av MI, då det är 

något SSK/DSK gör dagligen. Majoriteten påtalade om bristen på tid till uppföljning 

med patienten som en orsak att MI inte fungerade som önskat. Flera deltagare menade 

då att modellen faller om tid inte finns till att följa upp något som påbörjats. 

 

 

4.2. Resultatdiskussion 

 

Vilket hälsoproblem patienten har kontra vad nyttan till förändring är vägs mot varandra 

och om nyttan överväger blir detta ett uppvaknande (cues to action). Enligt HBM krävs 

en process med fler samtal och inte bara ett besök på hälsocentral eller i patientens hem 

för att få till en förändring, då förändring av levnadsvanor är en process som tar tid. 

Positiv feedback förstärker i längden positivt beteende som stärker självförmågan. Det 

är viktigt att kunna hjälpa patienten hitta vilka hot som finns mot dennes hälsa och 

försöka avvärja dessa för att patienten ska kunna ta steget att göra beteendeförändringar 

och på sikt kunna må bättre och undvika sjukdomar i framtiden. (Glanz, Rimer & 

Viswanath, 2015; Williams & Manias, 2013; Gabriel, Hoch & Cramer, 2018).  

 

Majoriteten av deltagarna ansåg MI vara en bra arbetsmodell och deltagarna hade tagit 

fram ett eget sätt att använda MI på som de kände sig bekväma med. Genom att ställa 

öppna frågor, lyssna på patienten och genom att få patienten att reflektera kunde de  

strukturera samtalet i mötet med patienter. En deltagare nämnde att MI även användes 

ibland i telefonkontakt med patienter. Tidigare forskning visar på att MI är en bra 

arbetsmodell för att strukturera och motivera patienter till livsstilsförändringar (Ivarsson 
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Holm, 2017; Östlund et al, 2014) och att majoriteten av de patienter som gör 

livsstilsförändringar gör dessa utifrån om de får positiv reflektion i samtalet (Östlund, 

Wadensten, Häggström, Lindqvist & Kristofferzon, 2016). I studien framkom det att 

deltagarna utan utbildning i MI tycker sig använda arbetsmodellen trots att både 

resultatet i studien och forskning visar på att de utan utbildning i MI inte riktigt känner 

till modellen. Det motiverades bland annat till sådant som inte har med livsstilsfaktorer 

och hälsa/ohälsa att göra så som att motivera till att tvätta sig och kliva upp ur sängen. 

Forskningen visade även på att DSK överskattar sitt användande av öppna frågor när de 

använder MI (Östlund, Kristofferzon, Häggström & Wadensten, 2015; Høstgaard 

Bonde et al, 2014; Bunyan et al, 2017). Tidigare forskning visar också att 

sjuksköterskor som fått utbildning i MI inför deltagande i en studie inser vilken 

sviktande och bristfällig användning de haft i MI tidigare. Forskningen stödjer att öppna 

frågor, reflektivt lyssnande, respekt för patienters autonomi och positiv förstärkning är 

viktiga delar i MI som leder till förändring (Høstgaard Bonde et al, 2014; Östlund et al, 

2014; Östlund et al, 2013). Det viktiga är att låta patienten prata och reflektera för att 

kunna nå förändring (Efraimsson, Fossum, Ehrenberg, Larsson & Klang, 2011). Det 

framkom även under intervjuerna att deltagarna upplevde att MI var en bra arbetsmodell 

för att motivera patienter och stödja rätt beteende hos en patient. Det blev betydligt 

lättare att motivera patienten genom MI om patienten hittade sin egen drivkraft. Det 

framkom också att om patienten känner till konsekvenserna och risker med en osund 

livsstil kan det gå lättare att motivera patienten till en förändring som är positiv. 

Forskning visar på att patientens förmåga till tilltro påverkas positivt om patienten får 

positiv feedback från vårdpersonal och att detta förstärker goda hälsovanor. Två av 

deltagarna som intervjuades påtalade vikten av att stödja och stötta det positiva som är 

en av de viktiga grundpelarna i MI. De menade på att fokusera framåt på det positiva 

som patienten gör och inte se bakåt på det som varit mindre bra. Inte lägga fokus på det 

negativa (Ivarsson Holm, 2017; Williams & Manias, 2013). Flera av deltagarna 

upplevde MI om det användes rätt, som ett sätt att effektivisera i vården. Patienterna blir 

fler och lever längre vilket lägger mer på arbetsbelastningen som dagens sjuksköterskor 

redan har (Socialstyrelsen, 2019). I studiens resultat framkom det att om tid och resurser 

läggs på MI och genom det motivera patienter till livsstilsförändringar kan det leda till 

att tid och resurser sparas in i längden, enligt forskningen är MI kostnadseffektivt 

(Mertens, Goossens, Verbunt, Köke & Smeets, 2013). 
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Endast två av elva deltagare i studien hade utbildning i MI. Flera av de utan utbildning i 

MI ansåg sig inte ha komplett utbildning och påtalade missnöje i avsaknad av ordentlig 

utbildning i MI. De önskade att det hade varit mer utbildning av modellen i 

distriktssköterskeutbildningen då de som går den utbildningen kan kommer behöva 

använda sig av MI. Mer erfarenheter från arbetslivet ger mer erfarenhet att kunna sätta 

sig in i situationer där SSK/DSK kan använda sig av MI på ett annat sätt än under 

grundutbildningen där många kanske aldrig har arbetat inom vården tidigare. Detta 

stödjer Howard & William (2016) i en studie där grundutbildade SSK påtalar vikten av 

att lära sig MI under utbildningen då det kan bli ett mer inlärt beteende att använda sig 

utav MI, med förslag på att lägga utbildningen i år tre av grundutbildningen när 

studenterna blivit lite mer varm i kläderna och kan ta till sig modellen lite lättare. MI 

upplevdes engagera patienterna och göra SSK mer professionella. Forskning visar på att 

vårdpersonal som har gått en utbildning i MI upplever att de genom denna blivit stärkt i 

sin yrkesroll (Howard & Williams, 2016; Bunyan et al, 2017). Annan forskning visar att 

deltagarna som gått utbildning i MI använde det frekvent till en början men efter cirka 

en månad använde de MI mer sällan (Ragaisis, 2017). Det visade sig i forskningen att 

fortlöpande repetition och fortbildning är viktigt för att bli en mer självsäker användare 

av MI (Fortune, Breckon, Norris, Eva & Frater, 2018; Forsberg, Ernst & Farbring, 

2011; Mitcheson, Bhavsar & McCambridge, 2009). Forskningen visar även att med 

feedback i direkt anslutning till utbildning i MI kan frekvensen i användning i MI öka 

(Dobber et al, 2019). Majoriteten av deltagarna, inklusive de två som gått utbildning i 

MI, upplevde att det är viktigt att få utbildning i MI och att det är ännu viktigare att det 

faktiskt finns möjlighet till reflektion då det är en modell man inte kan lära sig bara på 

ett utbildningstillfälle. Tid måste få läggas på reflektion och möjlighet för SSK/DSK att 

få öva rent praktiskt för att kunna tillämpa modellen (Östlund et al, 2014; Mallisham & 

Sherrod, 2014; Kennedy et al, 2015). Under intervjuerna kom det fram att det inte fanns 

någon öppen dialog på någon av arbetsplatserna om MI, tidigare forskning visar på att 

genom att samtala öppet och träna tillsammans på MI med kollegor kunde detta leda till 

högre reflektion och en annorlunda interaktion där SSK togs ur sin ”vanliga” roll och 

började tänka på intervjutekniken. Detta gav kommunikationen värde och stöd till 

patienten (Ragaisis, 2017). Att träna genom rollspel och diskutera scenarierna har enligt 

forskning visat sig vara effektivt för att lära sig kommunicera med empati (Mallisham & 

Sherrod, 2014; Kennedy et al, 2015). Det framkom att flera deltagare i studien önskade 

kunna ha en öppen dialog om MI med kolleger på sin arbetsplats, deltagarna menade att 
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ett mer öppet samtalsklimat angående MI kanske kunde öka chansen att gå en 

utbildning i MI. Forskning trycker på vikten av ett öppet samtalsklimat på arbetsplatsen 

för att diskutera och identifiera patienter som kan gynnas av MI (Östlund et al, 2014; 

Kennedy et al, 2015; Fortune et al, 2018). 

 

Ett par av deltagarna påtalade att MI var lite överskattat och kändes lite skrämmande att 

behöva lära sig, dock hade dessa ingen utbildning i MI. Detta stödjer forskning där 

deltagarna upplevde att det var skrämmande att praktisera MI (Mallisham & Sherrod, 

2014). Det framkom under intervjuerna att deltagarna ibland kunde stöta på patienter 

som var insatta i sina besvär och hade dåliga livsstilsvanor som ändå inte ville förändra 

sig för att må bättre. Forskningen visar på att det även är viktigt att acceptera när 

patienterna säger ifrån även när de inte är insatta i sina problem då patientens integritet 

måste respekteras, dock kunde SSK/DSK i de fall när det handlade om barn uppleva en 

konflikt mellan att respektera familjens autonomi och SSK’s professionella ansvar över 

barnets hälsa (Høstgaard Bonde et al, 2014).Deltagarnas upplevelse var att patienter allt 

för ofta var dåligt insatta i sin sjukdom och vilka faktorer som kunde bidra till en bra 

hälsa. Flera av deltagarna påtalade okunskap hos patienter vid t.ex sjukdomen diabetes, 

där flera av deltagarna stött på patienter som äter mindre bra kost. Här upplevde 

deltagarna att MI hjälpte patienterna att reflektera och få insikt om biverkningar av det 

osunda levernet i längden. Att i dessa fall ta hjälp av anhöriga som stöd när det kommer 

till bra kosthållning upplevdes som ett bra sätt att stärka patienten. I studien kom det 

fram att det fanns ett upplevt motstånd att samtala om barns BMI när 

familjemedlemmar var närvarande. Forskning visar på att det är optimalt att inkludera 

anhöriga så de också blir delaktiga, speciellt när det handlar om barn (Høstgaard Bonde 

et al, 2014). En barriär som fler av deltagarna upplevde i arbetet med MI var hur 

patienterna med kognitiv svikt eller andra nedsättningar kunde nås. Här upplevdes det 

som en styrka att kunna ta hjälp utav patientens anhöriga (Høstgaard Bonde et al, 2014). 

Majoriteten av deltagarna upplever att tidsbrist är en stor bidragande orsak till att MI 

inte används i den utsträckning det borde, det blir en stressfaktor att vilja använda MI 

men inte få tid till det. Med mer tid för att ha motiverande samtal med patienter och 

uppföljningar efter dessa samtal kan leda till många positiva effekter på sikt (Östlund et 

al, 2014; Kennedy et al, 2015; Östlund et al, 2013). 
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4.3. Metoddiskussion 
 

Författarna har använt sig av semistrukturerade intervjufrågor som lämpar sig väl för att 

ställa öppna frågor med följdfrågor för att få en bredare förståelse för användandet av 

MI. Enligt Graneheim & Lundman (2004) kan trovärdigheten i studien bedömas utifrån 

begreppen giltighet (Credibility), pålitlighet (Dependability) och överförbarhet 

(Transferability). Credibility: Författarna har valt ut SSK/DSK som arbetar i 

primärvården: hälsocentral och hemsjukvård för att få en variation av deltagare för att 

öka trovärdigheten/giltligheten av studien. Dependability: Alla intervjuer har utgått 

ifrån samma intervjuguide med samma frågor för att besvara studiens syfte. För att se 

att frågorna svarade på syftet gjordes en pilotintervju, vilket skulle stärka 

tillförlitligheten och pålitligheten. Datainsamlingen skedde under mars-april 2019. 

Transferability: Enligt Graneheim & Lundman (2004) ska resultatet i studien kunna 

överföras till andra grupper. Det författarna gjort för att stärka överförbarheten är att de 

försökt vara tydliga med vad som gjorts genom en tydlig metodbeskrivning. En tydlig 

metodbeskrivning ger läsaren ökad förståelse vilket gör detta överförbart till andra 

grupper (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Svagheter i studien kan vara om deltagarna som intervjuades av båda författarna kan ha 

känt sig i underläge och att det kan ha påverkat deras svar. Andra svagheter är att så fort 

inspelningen var klar fortsatte deltagarna att samtala om ämnet och då sa de mycket 

relevant som författarna inte fick med på inspelning, enligt Dobber et al, (2019) kan 

deltagarna bli oroliga över att bli inspelade. Att alla deltagarna var kvinnor kan även 

vara en svaghet då svaren kan ha blivit annorlunda om män hade inkluderats. En 

svaghet kan vara att majoriteten av deltagarna inte hade utbildning i MI (Polit & Beck, 

2014). 

 

 

4.4. Kliniska implikationer för omvårdnad 
 

Genom att upplysa verksamhetschefer om MI och göra det mer attraktivt att utbilda sig i 

MI skulle detta kunna leta till att det blir en mer effektiv kommunikationsmodell som 

kan kvalitetssäkra vården då det innebär att alla inom vården gör mer lika. Kanske kan 

detta även höja mervärdet för de SSK/DSK som faktiskt redan har en utbildning i MI. 
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Det har även kommit fram under intervjuerna att deltagarna saknat mer utbildning i MI 

redan under utbildning till SSK/DSK och att det kanske är något som ansvariga för 

dessa utbildningar borde se över. 

 

4.5. Förslag till fortsatt forskning 
 

Forskning borde göras för att undersöka vilka effekter som kan komma med mer 

utbildad SSK/DSK i MI på hälsocentraler och i hemsjukvård, så som 

kostnadseffektiviteten på sikt för att höja kvalitén på patienters omvårdnad. Med sådan 

forskning skulle det kunna läggas mer ansvar både på högskolor/universitet och chefer 

på hälsocentraler och i hemsjukvård att implementera mer utbildning i MI. 

 

4.6. Slutsats 
 

Majoriteten av deltagarna hade inte någon utbildning i MI, dock upplevde majoriteten 

sig använda MI frekvent. Dessa gör då anspråk på en arbetsmodell som de saknar 

utbildning i. Även om många tyckte MI var en bra arbetsmodell, så tyckte deltagarna att 

det gjordes en stor grej av MI användandet. Det är något SSK/DSK använder dagligen 

ändå. Majoriteten av deltagarna påtalade bristen på tid till uppföljning med patienterna, 

de menade att modellen faller om tid inte finns att följa upp det som påbörjats. Enligt 

Socialstyrelsen finns tydliga riktlinjer på hur MI ska användas vid riskbruk av 

beroendeframkallande substanser, däremot är det svårare att hitta tydliga riktlinjer för 

”vanliga” livsstilsfaktorer som kan leda till ohälsa. 

Genom utbildning i MI kommer SSK/DSK bli stärkt och mer säker på att använda 

modellen. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

 

 

 Bakgrundsfrågor:  

1. Är du sjuksköterska/distriktssköterska?  

2. Hur många år har du varit sjuksköterska/distriktssköterska?  

3. Hur länge har du arbetat på HC/hemsjukvården?  

4. Har du någon utbildning i MI? Om ja, beskriv vilken utbildning.  

5. Hur använder du MI i ditt arbete?  

6. Vad betyder MI för dig och vad har du för inställning till det? Utveckla.  

7. Berätta hur du arbetar med personer som är i behov av MI?  

8. Vad har du för erfarenheter av uppföljning av MI och har du några konkreta exempel 

på patienter som gjort livsstilsförändringar efter MI?  

9. Hur ser du på användandet av MI i ditt arbete? Har du positiva eller negativa 

erfarenheter av det?  

10. Vilka barriärer finns det som försvårar arbetet med MI?  

11. Kan du beskriva ett patientfall där du arbetat med MI med bra och/eller mindre bra 

resultat?  

 

Slutfråga/anslutande fråga:  

12. Har du någon mer att tillägga? 

 


