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BAKGRUND: Att arbeta med hälsofrämjande insatser är att effektivt sätt att minska 

ohälsosamma levnadsvanor hos individer med psykisk funktionsnedsättning. Personal 

som arbetar hälsofrämjande kan aktivt förebygga risker hos funktionsnedsatta och 

motivera dem till en förändrad livsstil.   
 
SYFTE: Syftet med vår uppsats var att ta del av hur personal som arbetar med individer 

med psykisk funktionsnedsättning upplever en hälsointervention. Vi ville ta del av deras 

upplevelser och tankar kring utbildningar de gått och hur de sedan går tillväga för att 

motivera individerna till att leva ett hälsosammare liv, genom att stärka egenmakten hos 

individen för att uppnå resultat till en förändring av ohälsa. Vi vill också ta del av deras 

upplevelser av motiverande samtal som pedagogisk metod i arbetet och hur personalen 

använder sig av metoden för att motivera individerna på boendena och att hjälpa dem 

under förändringsprocessen. 
 
METOD: För att få reda på personalens upplevelser av hälsointerventionen 

genomfördes en fallstudie på två boenden, där deltagarna fått utbildning i motiverande 

samtal och tips på enkla aktiviteter som kan ha stor betydelse i de boendes/individernas 

vardag för att göra det enklare att välja mer hälsosamma alternativ. Metoden som 

användes var en fenomenografisk kvalitativ intervju och deltagarna i vår undersökning 

var fyra personal som arbetar på två boenden. 
 
RESULTAT: Resultatet i undersökningen visade att personalen upplevde 

hälsointerventionen som något positivt för att stärka samhörigheten mellan brukare och 

personal. De upplevde utbildningen om motiverande samtal som mest givande i 

hälsointerventionen. 
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Inledning 

Världshälsoorganisationen definierar i deras policydokument Ottawa Charter (WHO 1986) 

hälsofrämjande arbete som en riktlinje för hur individer kan få hjälp att stärka deras 

förmåga, och hur de kan ta kontroll för att förbättra sin egen hälsa. Därför är det 

nödvändigt med strategier som är avsedda att inom olika grupper, undervisa och förmedla 

en viss information som har med hälsofrågor att göra.  Socialstyrelsen (2009) har kommit 

fram till att det finns behov av att arbeta hälsofrämjande inom psykiatrin och det har 

beslutats att alla län skall satsa på och förstärka kompetensen inom området psykiatri.  

 

Enligt Naidoo och Wills (2007) ger den förändrade sjukdomsbilden som råder i dag oss en 

uppfattning om hur betydelsefulla våra levnadsvanor är för hälsa och sjukdom. Vi drabbas 

av allt fler kroniska sjukdomar och våra levnadsvanor kan påverka risken för olika 

hälsoproblem. Inom hälsofrämjande arbete blir det allt vanligare att utforma strategier som 

går ut på att få till olika beteendeförändringar. Dessa strategier har som syfte att övertyga 

människor att de bör förändra sina ohälsosamma levnadsvanor och istället införa mer 

hälsosamma levnadsvanor. 

 

Ett viktigt inslag i denna process är att stärka individens egenmakt, eller empowerment. I 

det hälsofrämjande arbetet används empowerment bland annat för att beskriva de 

möjligheter individer har att ta kontroll över sin livssituation. Enligt Svedberg (2007) är 

empowerment är en av de faktorer som sägs öka eller stärka en individs hälsa. Genom att 

stärka individers egenmakt kan denne också ta kontroll och styra över sin egen hälsa och 

sitt välbefinnande. Socialstyrelsen (2011) framhäver att det har visat sig vara lönsamt med 

riktade insatser då det kommer till att förbättra livsstilssituationen för individer med 

psykisk funktionsnedsättning med hjälp av personalens kompetens. 

 

Vår ambition med denna uppsats är främst att lyfta fram en hälsointervention som en insats 

inom det hälsofrämjande arbetet. Detta genom att ta del av personalens upplevelser 

gällande de som deltagit i en hälsointervention. Då hälsofrämjande arbete går ut på att 

stärka egenmakten hos en individ kan en hälsofrämjare, till exempel personal på ett 

boende, ses som en inspiratör som hjälper individen att själv hitta sina behov, stärka sitt 

självförtroende och öka sin kunskap (Svedberg 2007). En hälsoarbetare, till exempel en 

hälsopedagog, spelar en viktig roll till att genomföra pedagogiska och 

motivationsstärkande interventioner på individ, grupp- och samhällsnivå (Naidoo & Wills 
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2007) Genom att utbilda personal i det hälsofrämjande arbetet kan de ges möjligheter till 

att aktivt stärka egenmakten hos brukarna. 

 

Syfte 

Syftet med vår uppsats är att ta del av personalens upplevelser av en hälsointervention. Vi 

söker en bild av hur personalen upplever hälsointerventionen och hur de använder 

motiverande samtal som metod i sitt arbete. Vi har därför valt att undersöka en 

hälsointervention vars syfte är att stärka egenmakten bland individer med psykiska 

funktionsnedsättningar samt personal på ett boende och öka medvetenheten om hälsa och 

levnadsvanor. Vi vill också ta reda på hur de upplever motiverande samtal som pedagogisk 

metod i arbetet. Vår förhoppning är att det i framtiden genomförs liknande projekt inom 

hälsofrämjande arbete. 

 

Utifrån vårt syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur upplevs en hälsointervention av personal? 

 Vilken betydelse har personalen för brukarna i det hälsofrämjande arbetet? 

 Vilken betydelse har motiverande samtal i förändringsarbete? 

Bakgrund 

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera de begrepp och den forskning som 

ligger till grund förvår undersökning.  

Avslutningsvis kommer ett avsnitt om de teorier och modeller vi utgått ifrån. 

 

Definitioner av hälsa 

Hälsa kan ha olika betydelser för olika individer och definieras också därefter på flera sätt. 

Det finns olika dimensioner vad gäller hälsa, där olika faktorer spelar roll och utifrån 

människors definition av hälsa formas erfarenhet, kunskap och värderingar (Ewles & 

Simnett 2005). Ohlson (2008) beskriver hälsa som en medicinsk benämning då en 

människa inte har någon sjukdom. Hälsa kan varieras beroende på hur människors 

inställning till livet ser ut och det kan variera utifrån deras förutsättningar och vilka 

resurser som finns. Ohlson beskriver även psykisk hälsa som handlar om att en människa 

ska vara i mental balans, såsom en människa som inte känner sig deprimerad eller har 

några andra känslomässiga avvikelser. Enligt Medin och Alexandersson (2000) definieras 

hälsa enligt Världshälsoorganisationen (WHO 1948);  
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“Hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdom” (s.65) 

 

Hälsa kan således ses utifrån många olika perspektiv. Antonovsky (1991) talar om det 

salutogena perspektivet som ser till och fokuserar på en individs förutsättningar och 

möjligheter. En utgångspunkt där man ställer sig frågan; hur förblir individer friska? 

Vidare menar han att utgångspunkten även innebär att; alla mer eller mindre har hälsa, och 

inte ohälsa, då det är virus och bakterier som orsakar sjukdomstillstånd hos en individ. 

Antonovsky myntade begreppet KASAM, vilket beskrivs som en känsla av sammanhang 

och huruvida individer upplever KASAM eller en brist av sammanhang. Det finns tre 

centrala begrepp inom KASAM och dessa beskrivs följande; Begriplighet, som anses vara 

kärnan och det mest centrala begreppet i KASAM och visar på hur en individ fångar upp 

information av olika slag och om individen i sin tur begriper informationen. Hanterbarhet, 

handlar om en individs förmåga att möta sin vardag och de krav som finns och hur 

individen hanterar detta. Meningsfullhet, handlar om hur en individ medverkar i sin vardag 

och är delaktig i det som händer, och skapar sig erfarenheter och blir motiverad till att 

utsätta sig för utmanade handlingar. Antonovsky menar att en individ som känner ett starkt 

KASAM är förmodligen nöjd med livet och känner stor samhörighet med andra 

samt finner mening med sin vardag. Antonovsky sammanfattar att människor ofta 

klassificeras som friska eller sjuka, istället för att se var de befinner sig i det kontinuum 

från hälsa till ohälsa. Han menar att det ägnas för mycket tid att söka efter sjukdomens 

etiologi, istället för att söka efter människans hälsobakgrund och ta reda på vad som 

orsakade eller kommer att orsaka sjukdomen. Människor med en stark KASAM behöver 

inte leva hälsosammare än personer med låg KASAM, däremot har de lättare att ändra sin 

livsstil eftersom de ser vinsterna med det. 

 

Det finns belägg för att en högre utbildningsnivå är förknippat med bättre hälsa. Mer 

specifikt, hälsa och utbildning kan bidra till att aktivera individer och samhällen för att 

uppnå de personliga, sociala och miljömässiga resultat som krävs för att ”öka kontrollen 

över, och förbättra sin hälsa” (WHO 1986). Green (2008) belyser betydelsen av 

hälsofrämjande arbete och dess utveckling och prövar ett antal alternativa modeller för 

hälsoundervisning och lokaliserar dessa inom grundläggande värderingar om rättvisa och 

empowerment. Dessa värderingar ligger till grund för Ottawa Charter (WHO 1986) och 

efterföljande WHO-dokument. Trots retoriken om främjandet av hälsa fokuserades det i 
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praktiken ofta på individens beteendeförändring och användandet av en övertygande 

hälsoundervisning. Framväxten av hälsofrämjande arbete började öka under 1980-talet på 

grund av att det behövdes en större förståelse för behovet av att ta itu med de allmänna 

faktorer som påverkar hälsa och hälsorelaterat beteende. Green föreslår ett bredare koncept 

av hälsoundervisning och menar att detta bör vara drivkraften inom hälsofrämjande arbete.  

 

Psykisk funktionsnedsättning 

Psykisk funktionsnedsättning är ett förändrat hälsotillstånd som oftast leder till att en 

individs livssituation påverkas, både psykiskt och socialt. Mänskliga beteenden och 

individens egenskaper anses ofta som kraftigt förstärkta eller kraftigt försvagade. En 

individ med psykisk funktionsnedsättning har oftast svårt att på egen hand se om sig själv 

och anpassa sig ute i samhället (Blume & Sigling 2008).  

 

Schön (2009) har genomfört en studie om hur individer upplever återhämtning från psykisk 

ohälsa. Syftet med avhandlingen var att fördjupa sig i, och få en kunskap kring kvinnors 

och mäns återhämtningsprocess. Den syftade även till att få en förståelse hos individen, om 

deras egenmakt för att nå den egna tillfriskningsprocessen. Författaren hade som 

utgångspunkt att intervjua 15 kvinnor och 15 män och intervjuerna var djupgående. 

Studien riktade sig till kvinnor och män som fått psykiatrisk vård. Resultatet visar att 

återhämtning från psykisk ohälsa spelar stor roll och att de sociala relationerna, så som 

möte och stöd från andra påskyndar återhämtningsprocessen. Det innebär att individer med 

psykisk ohälsa kan med hjälp från andra, medverka till att förbättra deras vardag och leva 

ett hälsosamt liv. Resultatet visade att återhämtning är en individuell process och faktorer 

som främjar människors återhämtning är relaterade både till individen själv, och till 

formella och informella insatser.  

 

Nancy m.fl. (2007) har gjort en etnografisk hälsointervention som verkställdes i Amerika 

där deltagarna var gravida kvinnor i åldern 18 år och uppåt. Kvinnorna hade någon form av 

psykologisk funktionsnedsättning och låg inkomst som låg till grund för deras ohälsa. 

Syftet med forskningen var att se över grunden för motiverande samtal och dess teknik för 

att uppnå förändring hos kvinnorna som behövde hjälp till livsstilsförändring. Forskarna 

utgick från att motiverande samtal var en effektiv pedagogisk metod för att öka 

motivationen till förändring. Resultatet visade att gravida kvinnor är den grupp som 

missgynnas mest av låg inkomst, samt är mer benägna att drabbas av depression än resten 

av den grupp som är gravida och har högre inkomst. 
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Hälsointervention  

En hälsointervention är en del i det hälsofrämjande arbetet och handlar om att göra det 

möjligt för människor att öka sin egenmakt till att förbättra sin hälsa. Detta kan göras 

genom att till exempel uppmuntra, informera och främja synen på hälsa hos människor, 

individuellt och i grupp (Medin & Alexandersson 2000). Enligt Ewles och Simnett (2005) 

kan en målsättning vara att stärka individer till att ta kontroll över sociala och ekonomiska 

faktorer och sådant som påverkar deras hälsa. Vidare menar de att en hälsointervention;  

 

“...är en planerad aktivitet som syftar till att förbättra hälsa. Det kan handla om en behandlingsform, vård 

eller en hälsofrämjande aktivitet” (Ewles & Simnett 2005 s. 38). 

 

I policydokumentet Ottawa Charter (WHO 1986) definierades hälsofrämjande arbete som 

en verksamhet som främst bör inrikta sig på att stärka människors förmåga att ta kontroll 

över sin egen hälsa. 

 

Tidigare forskning har visat positiva resultat i det hälsofrämjande arbetet gällande att 

stärka individers egenmakt. Arnesons och Ekberg (2005) har genomfört en utvärdering av 

en hälsointervention som fokuserade sig på egenmaktsprocessen hos de anställda på en 

arbetsplats i Sverige. Interventionen använde sig av problembaserat lärande (PBL) som 

pedagogiskt verktyg. Syftet med insatsen var att främja delaktighet och hälsa hos de 

anställda. Interventionen genomfördes i tre organisationer inom den offentliga sektorn i 

Sverige. De som deltog i interventionen träffades i grupper en gång i veckan under fyra 

månader. Deltagarna fick sätta upp mål och utveckla strategier för att nå sina mål mellan 

mötena. Efter interventionen intervjuades deltagarna i fokusgrupper och det gjordes en 

fenomenografisk analys av materialet, vilket innebar att resultatet delades in i sex 

beskrivande kategorier. Resultaten som framkom överensstämde med teorier som innehöll 

komponenter av empowermentprocesser. Det rapporterades även en förbättrad 

självmedvetenhet och självkännedom hos informanterna. 

 

Begreppet hälsofrämjande arbete har under det senaste decenniet fått en allt större 

uppmärksamhet. En studie som har genomförts handlar om att definiera och utveckla 

begreppet hälsofrämjande interventioner i psykiatrisk vård (Svedberg 2007). Studien är en 

avhandling vars övergripande syfte var att utveckla och definiera begreppet hälsofrämjande 

i mentalvården och att utveckla ett frågeformulär där man kan mäta patienters subjektiva 
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upplevelser av hälsofrämjande interventioner inom psykiatrisk vård. I studien använde man 

sig av både en kvalitativ (studie I och II) och en kvantitativ (studie III och IV) 

undersökning. I studien ingick tolv patienter och tolv sjuksköterskor med erfarenhet av 

psykiatrisk vård. Dessa två grupper intervjuades och materialet analyserades med en 

fenomenologisk ansats i två separata studier; delstudie I och II.  Utifrån det resultat som 

framkom i delstudie I och II konstruerades ett instrument som syftade till att mäta 

patienters subjektiva upplevelser av hälsofrämjande insatser i psykiatrisk vård. 

Instrumentet kallades Health Promotion Intervention Questionnaire (HPIQ); delstudie III. 

Delstudie IV syftade det till att undersöka begreppsvaliditet för HPIQ. Vad som 

sammanfattningsvis framkom i avhandlingen var att allians mellan personal och patienter, 

empowerment, utbildningsstöd och praktiskt stöd är faktorer som har betydelse i 

hälsofrämjande interventioner inom psykiatrisk vård. Resultaten visade att interventioner 

som lägger fokus på respekt, delaktighet och empowerment är en betydelsefull del i 

psykiatrisk vård. Avhandlingen bidrar till en ökad förståelse för innebörden av begreppet 

hälsofrämjande. Det är en kunskap som kan ligga till grund för att förtydliga och förbättra 

hälsofrämjande interventioner inom den psykiatriska vården. Som ett led i en förbättrad 

vårdkvalitet kan frågeformuläret HPIQ användas för att mäta patienters upplevelse av de 

hälsofrämjande interventionerna. 

 

The Healthy Lifestyle Change Program är en lokal intervention för vuxna individer med 

funktionsnedsättning. De som deltog i programmet var individer på kommunala boenden i 

åldrarna 18-65 år och som var överviktiga eller löpte risk att drabbas av metabola 

syndromet eller diabetes. Programmet varade i 7 månader och träffarna var två gånger i 

veckan. Programmet fokuserade på att ge utbildning och sätta ihop träningsprogram för att 

öka kunskap och färdigheter när det gäller hälsa, kost och motion bland vuxna med 

funktionsnedsättning. The Healthy Lifestyle Change Program har resulterat i förbättrad 

livsstil, viktminskningsframgång och ökad gemenskap, vilket visar på att ett 

samhällsbaserat program med deltagande av individer med funktionsnedsättning är 

genomförbart (Bazzano, Zeldin, Shihadi Diab, Garro, Allevato & Lehrer 2009). 

 

Whitehead, Yonghuan, Jianhong, Jing, Zhen och Chen (2008) har genomfört en studie som 

handlar om uppfattningar av hälsointerventioner bland sjuksköterskor. Som metod 

användes en fenomenologisk ansats och intervjuerna genomfördes år 2006. Urvalsgruppen 

bestod av åtta sjuksköterskestudenter och åtta sjuksköterskor. De resultat som framkom var 

att hälsoutbildningar och relaterade hälsofrämjande metoder ansågs vara effektiva bland 
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deltagarna. Sjuksköterskorna var innan studien bekanta med begreppet hälsofrämjande 

arbete, men saknade kunskap att genomföra det i praktiken. Det fanns en förståelse av 

vikten av att arbeta med hälsofrämjande insatser. En del som deltog i studien kunde efteråt 

bedriva hälsofrämjande aktiviteter på sina egna arbetsplatser utifrån den kunskap de 

förvärvat. Det fanns en förhoppning att alla sjuksköterskor skulle kunna arbeta 

hälsofrämjande då de fått hjälp att sträva efter att förbättra sina metoder för hälsofrämjande 

arbete på sina arbetsplatser.  

 

I en rapport från folkhälsoguiden (2006) beskrivs genomförande och utvärdering av en 

interventionsmodell kallad Egenmaktskolan. Modellen är ett försök till att förebygga 

utbrändhet och psykisk ohälsa och rehabilitera kvinnor som redan blivit drabbade. För 

projektets syfte valdes en gruppmetodik där speciellt fokus låg på empowerment och 

existentialism och bestod av samtal i små grupper kombinerat med kortare inslag av 

undervisning.  

I interventionen deltog 35 kvinnor som var anställda inom Stockholms läns landsting och 

som hade anmält sitt intresse för att delta. Verksamheten pågick under nio veckor och 

bestod av undervisning kombinerat med gruppsamtal. Speciellt fokus låg på begreppet 

egenmakt och sambandet mellan egenmakt och psykisk hälsa, då empowerment kan 

fungera som en buffert för psykisk ohälsa.  

 

Det fanns tre huvudsyften med verksamheten. Ett syfte var att höja gruppdeltagarnas 

medvetenhet om egna problem gällande makt, egenmakt och maktlöshet genom att delta i 

gruppsamtal. När deltagarna fick diskutera och reflektera över sin livssituation, både i 

arbetslivet och privatlivet, var förhoppningen att de skulle få större insikt om de val de gör. 

Ett andra syfte med Egenmaktskolan var att i förlängningen försöka förebygga psykisk 

ohälsa hos kvinnor som arbetar inom Stockholms läns landsting. Även att i någon mån 

rehabilitera kvinnor som redan blivit sjukskrivna på grund av utbrändhet och närliggande 

problem. Det tredje syfte var att pröva ut modellen med Egenmaktskolan och att undersöka 

i vilken utsträckning de existentialistiska, teoretiska begreppen är relevanta för kvinnor 

som lider av utbrändhet. 

Egenmaktskolan visade sig ha positiva effekter när det gällde en förbättrad självbild, större 

känsla av egenmakt, sammanhang i livet och bättre psykisk hälsa. Enligt resultaten, kan 

gruppsamtal kring existentiella frågor ha en positiv effekt på kursdeltagare och fungera 

förebyggande för människor som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och utbrändhet. 
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Många av de sjukdomar som finns idag går att påverka genom att vi förändrar vår 

livsstil. Enligt Arkowitz och Westra (2009) är motiverande samtal som pedagogiskt 

verktyg en effektiv metod för livsstilsförändring och metoden har ökat sedan 25 år tillbaka. 

Deras studie inriktar sig på missbruk och hälsorelaterande beteenden och beskriver 

motiverande samtal som en grundläggande princip. Det är en metod och behandling som i 

dag används inom många olika livsstilsområden. Bland annat inom hälso- och sjukvården 

där metoden kan användas i samband med individer som har någon form utav ångest eller 

depression.  

 

Vår fallstudie 

Här nedan kommer en beskrivning av vår fallstudie och på grund av anonymitet kommer vi 

inte att referera till de som skrivit projektet.  

 

Den hälsointervention vi har med i vår undersökning är ett samverkansprojekt mellan olika 

kommuner och landsting i mellansverige och involverar två boenden. Projektet riktar sig 

till individer med psykisk funktionsnedsättning och personal på boendena. Enligt projektet 

bör personal ha rätt förutsättningar till att kunna stärka brukarnas egenmakt till en 

livsstilsförändring. I samband med projektet fick brukare och personal utbildningar och 

riktade insatser för att motivera till mer hälsosamma levnadsvanor.  Projektets syfte var att 

öka medvetenheten om hälsa och levnadsvanor hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning samt personal och stärka individens egenmakt. Genom detta skulle de 

motiveras till mer hälsosamma levnadsvanor. Målet med projektet var att inom områdena; 

kost, motion, alkohol, tobak och stress hitta aktiviteter och möjliga insatser för att förbättra 

arbetet som kan leda till hälsosammare levnadsvanor. Exempel på aktiviteter var att laga 

gemensamma måltider på gruppboendet, stavgång, avslappningsmassage, information om 

hälsovinsterna med att minska sitt alkoholintag och information om hälsovinsterna av att 

sluta röka, etcetera.  Som en del i projektet utbildades personalen i motiverande samtal för 

att tillhandahålla sig pedagogiska verktyg för att motivera brukarna till hälsosammare 

levnadsvanor. Då personalen gått utbildningen var tanken att de skulle fortsätta med olika 

aktiviteter för att skapa ett hållbart förändringsarbete och främja det friska hos brukarna. 

De pedagogiska arbetsmodeller som ligger till grund i projektet är: Motiverande samtal, 

Prochaska & DiClementes förändringsmodell och SESAME. Resultatet som projektledarna 

fann var att insatserna ledde till en ökad känsla av livskvalitet inom målgruppen. 
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Nedan följer en beskrivning av projektet: 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

   Insatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (XXX 2010). 

 

 

Besök på boende 1 Besök på boende 2 

Utbildning av Landstinget 
för personal på boendena 

Inventeringssamtal med personal på 
boende 1, angående förväntningar på 

projektet och klargörande av 
projektledarnas roll 

MI-utbildning för personal på 
boende 1 & 2 

Utbildning av levnadsvanor för 
personal och brukare på 

boende 1 & 2, del 2 
 

Samtal med brukare och personal 
angående gemensamma målområden 

på boende 1. 

Löpande tematräffar med personal och 
brukare på boende 1 

Löpande tematräffar med personal och 
brukare på boende 2 

Lista möjliga aktiviteter och skapa 
relationer till eventuella föreningar och 

liknande inför kommande insatser. 

Samtal med brukare och personal om att 
fortsätta arbeta mot bättre levnadsvanor och 

ökat välbefinnande på boende 1 & 2 

Samtal med brukare och personal 
angående gemensamma målområden 

på boende 2. 

Utbildning av levnadsvanor 
för personal och brukare 

på boende 1 & 2, del 1 

Inventeringssamtal med personal på 
boende 2 , angående förväntningar på 

projektet och klargörande av 
projektledarnas roll 

Utvärdering av insatser och projektet på boende 

1 & 2 Presentera resultat och ge förslag på fortsättning av projektet 

a resultat och ge förslag på fortsättning av projektet  

Påbörjar upprättande av 
projektplan 2009-11-04 
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Teoretisk referensram 

Conscientisation  

Till grund för vår undersökning ligger Paulo Freires grundläggande begrepp, 

conscientisation, som handlar om hur en individ blir medveten, har ett kritiskt 

reflekterande eller upplever samspel med andra individer. Freire menar att det är en 

förutsättning i samspelet att det finns en dialog individer emellan och att genom den 

medvetenhetsdialogen, får individen sin ontologiska kallelse (Egidius 2003). 

   

“Ontolologi är läran om det sant varande, det som ligger till grund för alla de fenomen som vi ser 

runt omkring oss” (Egidius 2003 s.116) 

 

Conscientisation handlar även om en individs medvetenhet om sig själv och hur hen 

upplever omvärlden genom medveten styrd handling.  

 

Freire införde begreppet conscientisation som en strategi för användandet av 

empowerment. Han använde strategin på individer som levde med fattigdom på 1970-talet 

och ansåg att de hade ett starkt behov av att skapa sig en uppfattning och bryta sig loss från 

det som håller dem vid fattigdom (Vollmer 2006).  

 

För att kunna förstå hur individer upplever en hälsointervention och vägen till en individs 

stärkta självkänsla, ser vi tillbaka på Freires begrepp empowerment. Enligt 

Folkhälsoguiden (2011) står empowerment för egenmakt, makttagande, och delaktighet. 

Tanken bakom empowerment är att alla människor har kapacitet att definiera sina egna 

problem och utveckla strategier för att lösa dessa problem. Empowerment som begrepp är 

mångfasetterat och kan ges olika tolkningar, definitioner och översättningar beroende på 

teoretisk hemvist och ämnestillhörighet. Dels kan begreppet beskrivas som en process eller 

som ett mål. Det innehåller komponenter såsom makt, kontroll, kapacitet och självtillit. I 

Sverige idag används ofta begreppet för att lyfta fram faktorer som avser att fungera som 

skydd mot psykisk ohälsa och utbrändhet. I hälsofrämjande sammanhang används 

empowerment för att beskriva den process och de möjligheter individer har att tillskaffa sig 

inflytande över sin egen livssituation. Enligt Ewles och Simnett (2005) innebär egenmakt 

på individnivå om att individen ges möjligheter till att fatta beslut och ta kontroll över sitt 

eget liv.   
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Motiverande samtal 

Motiverande samtal är en metod för förändringsarbete och syftar till att öka motivationen 

hos individer att genomföra en förändringsprocess.  

 

År 1995 kom metoden till Sverige och fokus låg då på hälsorelaterande beteenden (Barth 

& Näsholm 2006). Motiverande samtal är en professionell samtalsmetod som används 

framför allt inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och olika 

rehabiliteringsverksamheter. Det motiverande samtalet syftar till förändring hos en individ 

och behandlar motivationsaspekterna vid förändring. En förändring kan innebära att 

motiveras till att förbättra någonting eller förändra ett ohälsosamt beteende. Det handlar 

inte i första hand om hur en förändring ska ske utan främst om den ska ske och varför eller 

varför inte det ska ske en förändring (Barth & Näsholm 2006). Motiverande samtal är det 

svenska ordet för Motivational interviewing. Enligt den officiella hemsidan för MINT 

Nordic, den nordiska föreningen för tränare i Motivational Interviewing (2008) beskrivs 

motiverande samtal som metod fo  rsta ga  ngen år 1983 i en artikel av William R Miller. 

Artikeln fick ett starkt gensvar bland forskare och kliniker inom missbruksomra  det. 

Artikeln ifra  gasatte de fo  resta  llningar om att motivation - eller snarare en missbrukares 

brist pa  motivation - a r en egenskapsliknande stabil företeelse hos klienten. Istället hävdar 

Miller att man kan påverka klienters motivation genom interaktion med rådgivaren. 

 

Motiverande samtal är enligt Miller och Rollnick (2002) en metod där utbildning ges för 

att hjälpa individer att på egen hand reda ut orsaker till ett visst beteende.  De menar att 

metoden syftar till att öka förståelsen och att göra kommunikationen lättare hos de som 

behöver en livsstilsförändring. I ett motiverande samtal går tekniken ut på att man 

använder sig av öppna frågor för att lättare leda in, ett effektivt lyssnande och uppmuntran. 

En ökad medvetenhet hos individen som har behov av en livsstilsförändring gör, enligt 

Miller och Rollnick, att ambivalensen ofta reduceras och beslut om en eventuell förändring 

underlättas.  De menar att valet av vilken samtalsstrategi som ska användas beror på 

personens motivation till förändring. 

 

Ivarsson och Holm (2009) menar att det finns många teorier om vad begreppet motivation 

är och att det kan används på många olika sätt. De menar att motivationen ligger hos en 

individ och individens egen vilja. För att viljan ska uppnås måste målet kännas bättre än 
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alternativet. Det finns två olika benämningar på motivation hävdar Ohlson (2008) och de 

är; inre motivation och yttre motivation. Den inre motivationen handlar om att individen 

gör någonting för att hen själv vill och inte för att hen måste. Med den yttre motivationen 

menar hon att individen gör någonting på grund av yttre påverkan, till exempel för någon 

annans skull.  

 

Alla individer som har ett behov av att göra en förändring i sin vardag har olika grader av 

förändringsbenägenhet. Det finns strategier och verktyg som kan vara till hjälp för en 

rådgivare att använda sig av (Statens Folkhälsoinstitut 2008). 

 

Förändringsbenägenheter kan beskrivas i tre stadier:  

 

 Låg beredskap till förändring, inte beredd att förändra ett beteende. 

 Medelhög beredskap till förändring, osäker till en förändring. 

 Hög beredskap till förändring, beredd att förändra ett beteende. 

 

Motiverande samtal är en bra metod till att väcka intresse hos individer med låg eller 

medelhög motivation till förändring och att se på förändringen ur ett annat perspektiv. 

Detta kan göras genom att erbjuda individerna information om vilka risker det finns med 

ett oönskat beteende. Individer med högre motivation till förändring upplever fortfarande 

att det finns hinder att nå förändring, och är osäker om det går att genomgå en förändring. I 

det här stadiet kan rådgivaren hjälpa individen att utforska sin osäkerhet och ge 

information om vad som är bra med en förändring. Rådgivaren bör även i detta skede ge 

information till individen om olika risker med beteendet. Individer med en hög motivation 

till förändring vill förändra ett oönskat beteende. Rådgivaren bör här erbjuda olika 

förändringsalternativ och understryka individens förmåga att genomföra förändringen 

(Statens Folkhälsoinstitut 2008). 
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(Modell av Barbro Holm Ivarsson, 2010 s.10) 

 

Metod och genomförande 
  

Här nedan beskriver vi den metod som ligger till grund för vår undersökning. Vi kommer 

även att redogöra för vårt urval, genomförande, de etiska forskningsprinciperna, och även 

tillförlitlighet och giltighet. För att uppnå syftet med vår undersökning anser vi att 

kvalitativa intervjuer passar oss bäst. Fördelen med att använda kvalitativa intervjuer är att 

man kan få en djupare inblick i hur de intervjuade resonerar och att under intervjun 

kommer deras åsikter och uppfattningar fram på ett naturligt sätt. Som utgångspunkt har vi 

använt oss av en intervjuguide där vi anpassat frågorna utifrån vilken information vi sökte. 

Detta för att personalen skulle ges möjlighet att redogöra för sina upplevelser av 

hälsointerventionen. 

 

Kvalitativ intervju 

Som redskap har vi använt oss av en kvalitativ intervju för att undersöka personalens 

upplevelser av en hälsointervention. I vår undersökning har vi utgått från en 

fenomenografisk ansats eftersom vi anser att det är den lämpligaste metoden för att komma 

åt informanternas resonemang kring fenomenet hälsointervention. Enligt Gillham (2008) är 

en intervjumetod ett redskap att föredra för att uppnå en djupare förståelse av ett fenomen. 
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Han menar att en intervju är mer flexibel till sin natur, oavsett vilken struktur den har. En 

kvalitativ intervju går ut på att få reda på hur individer uppfattar sin omvärld och ligger 

inom den fenomenografiska forskningsansatsen. 

 

Vår intervju 

I vår intervju började vi med inledande frågor så som ålder, familjesituation, utbildning 

och hur länge de hade arbetat på boendet. Sedan gick vi vidare med frågor om deras 

upplevelser kring hälsointerventionen. De öppna frågorna var ställda så att vi skulle få ut 

så mycket information som möjligt. Vi använde oss av öppna frågor för att försöka få en 

diskussion kring deras upplevelser av fenomenet. Intervjun avrundades med avslutande 

frågor där informanterna gavs möjlighet att tillägga något övrigt som de ville berätta om.  

 

Fenomenografisk ansats 

Den fenomenografiska ansatsen utvecklades av pedagogen Ference Marton under 70-talet. 

Syftet med den fenomenografiska analysen riktas mot hur fenomen i omvärlden uppfattas 

av människor och begreppet uppfattning är centralt inom fenomenografin. En 

fenomenografisk analys går ut på att beskriva variationen i uppfattningar kring ett 

fenomen (Patel & Davidson 2003). Kroksmark (1987) menar att fenomenografin ses som 

den främsta forskningsansatsen inom pedagogik. Kroksmark, i likhet med Marton, menar 

att fenomenografin handlar om hur individer förstår och uppfattar saker där själva 

förståelsen och uppfattningen ses som det centrala i en viss situation.  Micari, Light, 

Calkins och Streitweiser (2007) menar att i den fenomenografiska ansatsen förlitar man sig 

på djupgående intervjuer, det vill säga att de syftar till att få en förståelse för fenomen 

utifrån en deltagares synvinkel snarare än forskarens. Marton och Pong (2009) påpekade i 

deras studie, sambandet mellan fenomenografi och dess vidareutveckling. De menar att en 

fenomenografisk beskrivning kan vara en grundläggande enhet i fenomenografisk 

forskning, där man ser till olika sätt att uppleva, uppfatta och förstå. 

 

Urval  

Då vi hade fått ett erbjudande om att göra en undersökning av en hälsointervention tog vi 

kontakt med en projektledare i kommunen där hälsointerventionen hade genomförts. Vi 

bokade en träff med projektledaren för diskutera undersökningens syfte samt komma 

överens om vilken undersökningsgrupp vi skulle inrikta oss på. Utifrån detta meddelade 

projektledaren de aktuella boendena att vi skulle komma att kontakta dem. Vårt urval var 

strategiskt på så sätt att vi utgick ifrån att endast intervjua personal som deltagit i 
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hälsointerventionen. Ett strategiskt urval innebär att man väljer ut dem som ska ingå i 

undersökningen (May 2001). De som deltagit i hälsointerventionen blev tillfrågade om att 

ställa upp och sammanlagt har fyra personal på två boenden medverkat i vår undersökning. 

Vi har valt att tilldela personalen fingerade namn för att bevara deras anonymitet.  

 

Genomförande 

Innan vi tog kontakt med personalen på boendena utförde vi en pilotintervju på varandra. 

Detta för att känna om intervjufrågorna var lämpade och rätt ställda till syftet. Efter vår 

provintervju konstruerade vi om frågorna så att intervjun skulle passa vårt syfte. Vi tog 

sedan kontakt med personal på boendena och kom överens om att vi skulle skicka vårt 

missiv och vår intervjuguide (Bilaga 1 och 2) via mail. Vi ringde upp personal på boendet 

där vi presenterade oss och informerade dem vilken utbildning vi gick samt syftet med vår 

intervju. Vi informerade även om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan. Sedan bokades tid för intervjun och vi bestämde oss för att 

intervjua två deltagare var och att vi skulle spela in intervjuerna på diktafon. Vi tillfrågade 

dem om var de ville bli intervjuade och vi bestämde att vi skulle komma deras arbetsplats. 

Vi intervjuade deltagarna enskilt och en åt gången. 

 

Forskningsetiska aspekter  

Etik bygger på väl underbyggda normer om vad som är rätt och fel när det gäller mänskliga 

handlingar. Något som är viktigt att tänka på när man utför en vetenskaplig undersökning 

är att ta hänsyn till de etiska regler som finns.  

 

Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2004) som ligger till grund 

för vår undersökning: 

 

Informationskravet handlar om att en forskare ska meddela deltagarna om undersökningens 

syfte och de ska upplysas om vilken uppgift de har, samt de villkor som gäller då de ställer 

upp och medverkar i undersökningen. Deltagarna ska informeras om att det är frivilligt att 

vara med och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i undersökningen. De ska 

även informeras om att deltagandet kan leda till att undersökningen kan påverka deras 

uppfattning att vilja vara delaktig och därmed avbryta sin medverkan i undersökningen.  
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Samtyckeskravet handlar om en deltagares rätt i att bestämma över sin medverkan i en 

undersökning. Det handlar även om att forskaren ska skaffa sig samtycke och godkännande 

från uppgiftslämnaren och undersökningsdeltagarens vilja att medverka. Om en deltagare 

beslutar sig för att avbryta undersökningen, får de inte utsättas för någon som helst 

påverkan som kan leda till att de ändrar sig.   

 

Konfidentialiteskravet handlar om tystnadsplikt beträffande uppgifter kring ett deltagande i 

en undersökning. Uppgifter om en deltagare i en undersökning ska förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av undersökningens innehåll. De uppgifter som framgår i en 

undersökning ska antecknas, samlas in och avrapporteras så att utomstående inte kan ta del 

i undersökningen och deltagarna blir identifierade. Detta kan vara extra viktigt om 

deltagarna uppfattas vara av etisk känslig karaktär. 

 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter från enskilda individer endast får nyttjas utifrån 

undersökningens ändamål, det vill säga att enskilda och insamlade uppgifter om deltagarna 

inte får utlånas för andra syften än själva undersökningen. Forskaren får inte använda eller 

sprida information som kan skada eller påverka deltagaren. Då forskaren planerar en 

undersökning, bör hen vara medveten om de risker som kan komma att utnyttjas felaktigt, 

till exempel det som beskrivs ovanför.  

 

I början av vår undersökning gick vi igenom de etiska regler vi som forskare bör tänka på. 

Personalen fick information om syftet med vår undersökning och vi informerade även om 

sekretesslagen.  Det är av betydelse för deltagarna att få information om syftet med 

undersökningen. Det är också viktigt att de som medverkar vet att de är anonymt och vad 

undersökningen har för uppgift och vilka villkor som gäller. Vi informerade om att vi inte 

skulle nämna boendet och namnen på de som deltagit i vår undersökning. 

 

Bearbetning av materialet 

Efter det att vi intervjuat personalen lyssnade vi av intervjuerna några gånger för att få en 

översiktbild av vårt insamlade material. Därefter gick vi igenom dem och transkriberade vi 

ner dem på datorn. Alla svar bearbetades och sammanställdes. Sedan organiserade vi 

resultatet utifrån de kategorier som framkom av deltagarnas svar och illustrerade dem med 

hjälp av citat. Upplysningar som inte var relevanta sållades bort i undersökningen. Vi 

beskriver dessa avsnitt i resultatet utifrån våra frågeställningar och det som framkom från 



 

21 
 

vårt insamlade material och delade in dessa i teman; Hälsointerventionen, Motiverande 

samtal.  

 

Enligt Backman (2008) kan den kvalitativa undersökningen underlättas om man använder 

sig utav strukturering, det vill säga att man kategoriserar innan man påbörjar 

datainsamlingen. Den form av analysarbete vi har använt oss av i vår undersökning är 

helhetsanalys. Backman menar att analysen handlar om att skaffa sig en helhetsbild av 

materialet. Att analysera något betyder att separera något i delar, enligt Kvale (2009). Han 

menar att en bra början kan vara att skriva ut intervjuerna i textform för att få ett 

strukturerat material som ger en bra överblick.   

 

Validitet och Reliabilitet   

Enligt Trost (2005) används reliabilitet, tillförlitlighet, som en mätning och sker på samma 

sätt för alla deltagare. Det vill säga att forskaren ställer sina frågor på samma sätt till 

samtliga deltagare och vid samma tidpunkt. Detta för att ge samma förutsättningar till de 

som deltar. Reliabilitet handlar om hur deltagarna ger sina svar till forskaren och om de ger 

olika svar till olika forskare. Utifrån en forskare kan reliabiliteten diskuteras, då man kan 

använda sig utav ledande frågor. Detta kan leda till att forskaren oavsiktligt påverkar 

svaren i och med de formuleringar som används vid intervjun (Kvale & Brinkman 2009). 

Validitet, giltighet, ses som den giltighet i materialet och innebär att man undersöker det 

som är tänkt att undersökas. En forskare bör man vara noga med att undersöka den tänkta 

forskningens syfte och ingenting annat. Vidare menar Kvale och Brinkman att validitet 

hänför sig realiteten och styrkan i ett uttalande, med det menas att det gällande argumentet 

är varaktigt, försvarbart och trovärdigt.  

 

Det vi ansåg vara viktigt att tänka på var hur frågorna formulerades så att de motsvarade 

undersökningens syfte. Enligt Kihlström (2007) kan man förtydliga resultatet med hjälp av 

citat från deltagarna, vilket vi gjorde. Vi använde även diktafoner vid intervjun och allt 

som sades spelades in, vilket förbättrar reliabiliteten. Genom att beskriva arbetsprocessen 

och de olika delarna på ett tydligt sätt underlättar vi för alla som tar del av undersökningen 

att få en förståelse för resultatet. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi det resultat som framkom i våra intervjuer. Resultatet är 

uppdelat under kategorierna; hälsointervention, personalens betydelse för brukarna och 

motiverande samtal. 

 

Hälsointervention 

Förväntningar och upplevelser  

I resultatet framkom det att informanterna huvudsakligen hade positiva upplevelser av en 

hälsointervention. Deras förväntningar och tankar inför den var enbart positiva och ingen 

av dem hade tidigare deltagit i en hälsointervention. Samtliga informanter ansåg att 

hälsointerventionen hade varit en bra satsning, både för dem och för brukarna.  

 

”Det dök upp massa kring motion, aktivitet, kost. Jag tyckte väl ofta att det lät väldigt 

spännande. Att få delta i något” (Kim) 

 

”Jag tyckte det var roligt och spännande, spännande att se genom att vi kombinerar 

personal och kunder, som vi kallar dom”(Love) 

 

”Jag tycker det här var, har varit jättebra för dom som bor här. Och för oss också” 

(Robin) 

 

Upplevelserna av de olika aktiviteter som gjordes i hälsointerventionen varierade. 

Någon ansåg att stavgång hade varit roligast och någon annan ansåg att avslappning var 

det som hade varit mest givande. Någonting som även var uppskattat, var att få cykla på 

en tandemcykel, vilket ledde till många skratt bland både brukare och personal. Vad alla 

informanter var överens om var att det enbart var positivt att utföra aktiviteterna 

tillsammans med brukarna.  

 

”Man gör saker tillsammans, inte att brukarna för sig och vi för oss utan 

att göra någonting tillsammans, det tycker jag är kul” (Alex) 

 

”Det var intressant, alla tog ju en annan roll än vad man har från liksom med sig i bagaget, 

både vi personal och boende var ju med på samma villkor det var utbildning för båda” (Love) 
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Vad alla informanterna önskade var en uppföljning av något slag. De menar på att det 

behövs för att hålla arbetet ajour eftersom det är lätt att man faller tillbaka i gamla 

vanor. De ansåg att det var viktigt att bli påmind för att hela tiden återkoppla till de 

kunskaper de fått genom hälsointerventionen. 

 

Det enda som jag kan önska då är att det ska fortsätta, att man gör en återkoppling till 

   det senare (Love) 

 

Men jag tror också att det är viktigt att det här fortsätter. Och att man har någon 

utomstående som kommer. Man kanske inte behöver ha det jätte ofta men att…några 

gånger varje år. För att det är hemskt lätt att det ramlar tillbaka (Robin) 

 

Förändring hos brukarna 

I intervjuerna framkom det att informanternas upplevelse om det skett en förändring hos 

brukarna varierande. 

 

”Men nej..nej inte nån större förändring så. Det är nån enstaka grej och nån enstaka kund. Det är en 

jättesvår målgrupp det här och få in motivationen i” (Kim) 

 

 Vissa hade tagit åt sig mer än andra. Vad alla informanterna var överens om var att 

förändringen bör ske på brukarnas egna villkor, och om en förändring ska ske är upp till 

brukarna. 

 

Det är dom själva som får vara med och bestämma (Alex) 

 

 

”Ja, vi har en person hon var med i... jag tror hon var med vid alla tillfällen och hon 

har verkligen börjat motionerat på och börjar få prata om det här med mat, att det är 

viktigt och så hon har tagit det till sig, framförallt motion” (Love) 

 

”Men det är...jag tror att det är ett mycket större jobb med dom här brukarna som bor 

här än vad man tror” (Robin) 
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Förändring hos personalen 

Informanterna upplevde inte någon större förändring hos sig själva. En av dem ansåg redan 

att hen hade tillräcklig kunskap och upplevde ingen större förändring hos sig själv.  

 

”Jag har skapligt mycket kunskaper innan om hälsa och vad det innebär så, så rent 

privat så var det ingen jätte stor förändring” (Love) 

 

När det gällde upplevelser av förändring hos personalen som helhet fanns det en del saker 

de ansåg sig ha sett förändring på. De flesta av informanterna ansåg att personalen tänker 

och resonerar annorlunda efter hälsointerventionen. 

 

“Någon av personalen som slutat rökt” (Alex) 

 

“Ja, det är lite mer hälsotänk kring allting. Allting man gör. Och det är ju bra. Det är 

någonting som fattas för våra kunder” (Kim) 

 

“Man pratar mer i personalgruppen om att, ja men nu ska vi försöka och dra i gång den 

 här promenaden och försöka verkligen att komma ut och att man kan se att det är viktigt 

på ett annat sett än innan” (Love) 

 

Personalens betydelse för brukarna 

Alla informanterna ansåg att samhörigheten mellan personal och brukare var väldigt 

viktig. En av informanterna ansåg att massage var av stor betydelse för att främja 

relationen mellan personal och brukare. Hen menade att beröring var viktig för en del av 

brukarna. En annan informant menar att om brukarna ser att personalen också deltar i 

aktiviteter som brukarna anser vara generande, blir upplevelsen inte lika besvärande för 

dem. Hen menar även att det är viktigt att visa brukarna att det är okej att “bjuda på sig 

själv” så brukarna ser att det även gäller dom. 

 

”Ja, det är viktigt att vi är med, som personal. För får personalen dumma sig, då får man ju göra det när 

man bor här också. Det tror jag” (Robin) 

 

En av informanterna ansåg att det inte skulle vara verksamt att ha aktiviteter var för sig. 

Hen anser att det är viktigt att samhörigheten finns mellan personal och brukare för att 

brukarna ska få känna sig delaktiga. Detta även för att stärka deras relation till varandra. 

 

”För då blir det “vi” och “dom” och det fungerar aldrig” (Robin) 
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Motiverande samtal 

 

Motiverande samtal som metod för beteende förändring 

Som metod ansåg alla informanter att motiverande samtal var ett effektivt verktyg för 

att uppnå förändring hos brukarna. De ansåg att metoden kunde användas till det mesta 

de gör i det dagliga arbetet. En av informanterna ansåg att de alltid hade arbetat med att 

motivera brukarna, men att det efter utbildningen blivit mer konkret med det 

motiverandesamtalet. 

 

“Jag tänker mer på att ställa öppna frågor och ...till kunderna, brukarna använder man 

oftast...bekräftar dem med deras egna ord. Också. Det har funnits en del av det med i vårt 

arbetssätt förut men det har blivit så konkret nu med MI. Så det är jättebra” (Kim) 

 

“Just motiverande samtal var ju verkligen mycket det här att man ska lyssna in vad som sägs, 

lyssna aktivt, spegla tillbaks det som sägs, man lär sig att styra samtalet i den riktning man vill 

(paus) och det är något man har nytta av när man jobbar så här” (Love) 

 

“Oftast använder vi det i vardagen. För att motivera. Till alla delar i livet, om man säger så. 

Bara att få dem att gå in och duscha själv är ju en sån grej som man kan motivera....hur länge 

som helst” (Robin) 

 

I resultatet framkom det att samtliga informanter ansåg att motiverande samtal som 

metod för förändring är en stor del i deras dagliga arbete. Alla ansåg att de hade stor 

nytta av metoden till att motivera brukarna att göra mer aktiva val i sin vardag. Det 

framkom även att en av informanterna ansåg att det var viktigt att det var brukarna som 

hade makten och inte personalen, då viljan att förändras ligger hos brukarna. 

   

“Och just det här att dom, brukarna, får bli dom som har makten. Det tycker jag är viktigast” (Robin) 

 

Effekter av motiverande samtal 

Alla informanterna upplevde någon form av effekt av användandet av motiverande 

samtal. Även om effekterna inte var markanta så fann de vissa delar som de märkte 

skillnad på hos brukarna. Det kunde till exempel vara små saker i vardagen, så som att 

gå istället för att ta bilen till affären och att välja frukt i stället för godis. Det handlade 

även om större delar i vardagen, så som att sköta sin hygien. Då en av brukarna tidigare 

haft personlig assistent som assisterat henne i sin vardag, såg personalen en markant 

skillnad efter hälsointerventionen, då hon klarade av att duscha själv.  
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Detta som ett resultat av motiverande samtal. 

  

“...vi har en tjej nu som har...börjat med det för två veckor sedan, att duscha själv. 

Och hon har bott här sen vi öppnade” (Robin) 

 

Diskussion 

Under den här rubriken kommer vi att presentera metoddiskussion, resultatdiskussion och 

avslutningsvis förslag på vidare forskning. 

 

Metoddiskussion 

Vi har använt oss av en fenomenografisk kvalitativ intervju i vår undersökning för att få reda 

på hur personalen upplevde hälsointerventionen. Vi ansåg att denna metod passade vårt syfte 

bäst och vi har bland annat belyst informanternas upplevelser av motiverande samtal som 

pedagogisk metod i det hälsofrämjande arbetet. Enligt Kihlström (2007) är det av vikt att 

frågeställningarna är formulerade på ett sådant sätt att syftet blir tydligt. 

 

Innan vi kontaktade boendet utförde vi en pilotintervju på varandra. En av oss var intervjuaren 

och den andre var informanten. Detta var för att få en uppfattning om hur lång tid intervjun 

kunde tänkas ta och för att se hur frågorna lämpade sig för vår undersökning. Vad vi kom 

fram till var att vi skulle ta god tid på oss och att tänka på att ställa frågorna i rätt 

ordningsföljd. 

 

Att genomföra en pilotintervju var ett effektivt sätt att hör hur frågorna lät och få en möjlighet 

att förändra vår intervjuguide efter behov. Vad vi skulle ha tänkt på var att genomföra flera 

pilotintervjuer för att riktigt känna oss nöjd med resultatet av intervjuguiden. Ett annat sätt att 

gå tillväga hade kunnat vara att genomföra en pilotintervju på våra informanter innan den 

ursprungliga intervjun. Enligt Gillham (2008) kan det vara relevant att utföra en pilotintervju 

med informanten innan den ursprungliga intervjun. Detta för att se vilka frågor som kan 

tänkas vara överflödiga och vilka som kan tänkas vara centrala och produktiva.  

 

Vi använde oss av en diktafon under intervjuer, vilket vi ansåg var ett bra hjälpmedel då vi 

kunde lyssna flera gånger och gå tillbaka för att inte missa viktig information. Eftersom vi 

kunde lyssna flera gånger på informationen stärktes validiteten i vårt material. En nackdel 

med diktafonen var att det ibland var svårt att uppfatta vad informanterna sade om det talade 
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otydligt eller osammanhängande Trots att vi lyssnade flera gånger var det ibland fortfarande 

svårt att uppfatta vad som sades. 

 

Enligt Backman (2008) kan den kvalitativa undersökningen underlättas om man kategoriserar 

innan man påbörjar datainsamlingen. Detta var något vi inte tänkte på i vår undersökning och 

i efterhand hade det kanske underlättat i vårt arbete. I resultatet använde vi oss av citat från 

personalen för att resultatet skulle få en hög reliabilitet och förtydliga informanternas 

upplevelser.  

 

Resultatdiskussion 

Diskussionen har gjorts utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi kopplar även samman 

vår teoretiska utgångspunkt till resultatdiskussionen. 

 

Hälsofrämjande arbete är ett begrepp som har fått större uppmärksamhet det senaste 

decenniet. Enligt WHO (1986) så definieras hälsofrämjande arbete som en verksamhet som 

främst bör inrikta sig på att stärka individers förmåga att ta kontroll över sin egen hälsa. En 

hälsointervention är en del i det hälsofrämjande arbetet där man just strävar efter att göra det 

möjligt för individer att öka sin egenmakt till att förbättra sin hälsa. I vårt resultat framkom 

det att samtliga av informanterna som deltog i hälsoprojektet ansåg att en hälsointervention är 

en bra insats för att främja hälsa både hos dem själva samt brukarna. Enligt Medin och 

Alexandersson (2000) kan hälsofrämjande arbete göras både individuellt och i grupp och 

informanterna i vårt fall ansåg att det enbart var positivt att delta i hälsointerventionen som en 

grupp. En av dem ansåg att det skulle bli spännande att kombinera brukare och personal. Vi 

anser att det är en fördel att utföra hälsofrämjande arbete i grupp för att skapa en bättre 

samhörighet mellan personal och brukare och för att öka gemenskapen dem emellan. I 

resultatet visade det sig att informanterna ansåg att att det var viktigt att visa för brukarna att 

personalen också deltog. En av informanterna menade bland annat att det var för att undvika 

känslan av “vi” och “dom” för brukarna. Enligt Svedberg (2007) är allians mellan personal 

och patienter en av de faktorer som har betydelse i hälsofrämjande interventioner inom 

psykiatrisk vård. Det är något som vi också tror är av vikt för att brukarna ska få känna att de 

är vågar delta i de olika aktiviteterna. Om man utför aktiviteter och utbildningar separat, det 

vill säga brukare för sig och personal för sig, kanske brukarna får en ökad känsla av 

exkludering. De kanske inte vågar delta i en del aktiviteter utan stöd och motivation från 

personalen? Enligt informanterna var deltagandet från brukarnas sida ibland inte så högt och 

vi tror att det hade blivit ännu sämre om personalen inte hade varit med och deltagit. Någon 
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av personalen menade att det var bra att visa för brukarna att om personalen får vara med och 

“dumma sig” är det även okej för brukarna att göra det. Vi tolkar detta som om det handlar om 

känslan av att känna sig löjlig och generad inför de olika aktiviteterna och inför varandra. Om 

brukarna ser att personalen också utför dessa aktiviteter kanske de inte upplever det som lika 

jobbigt?  I resultatet framkom det att de upplevda förändringarna hos brukarna varierade. 

Någon informant menade att brukarna hade tagit åt sig en bit här och en bit där men märkte 

ingen större förändring. En annan informant menade att det är ett större jobb med brukarna än 

vad man tror. Här anser vi att i och med att det handlar om individer med psykiska 

funktionsnedsättningar kanske man som personal får utgå ifrån att vägen till förändring inte 

sker över en dag. Då socialstyrelsen har kommit fram till att det finns ett ökat behov av att 

arbeta hälsofrämjande inom den psykiatriska vården måste kanske mer fokus ligga på 

personalens roll i det hela? En informant hade dock märkt stor skillnad hos en av brukarna då 

hen hade börjat motionera mer efter hälsointerventionen och börjat resonera mer kring kosten, 

vilket vi anser tyder på att dennes motivation och medvetenhet ökat kring sina levnadsvanor. 

 

Ingen av informanterna hade tidigare deltagit i en hälsointervention och något vi reflekterade 

över var hur det hade sett ut om de hade haft tidigare kunskaper om hur hälsofrämjande arbete 

kan bedrivas, i form av ett hälsoprojekt? Hade deras kunskaper resulterat i en större 

förändring hos brukarna? 

 

Då vi frågande informanterna om de ansåg sig ha lärt sig något nytt under hälsointerventionen 

ansåg samtliga informanter att de redan hade någon form av tidigare kunskap inom de olika 

delarna i hälsointerventionen. Ingen av informanterna ansåg sig ha upplevt eller gjort en 

förändring hos dem själva. Vad som däremot framkom var att de upplevde förändring hos 

personalen som helhet. De upplevde att de tänker och resonerar annorlunda efter 

hälsointerventionen. Någon i den övriga personalgruppen hade till och med slutat röka. Kan 

det vara så, att informanterna i själva verket har förändrats efter hälsointerventionen även fast 

de inte upplever det som så? I och med att de upplever förändring hos övrig personal, kanske 

den övriga personalen även upplever förändring hos dem?  

 

Något som vi då funderade över var vad hälsointerventionen gav personalen? Vad som 

framkom var att motiverande samtal var den stora biten i det hela. Det var det som de hade 

upplevt som mest lärorikt och användbart i hälsointerventionen och de ansåg sig även ha nytta 

av det i sin vardag. De hade lärt sig nya sätt att ta sig an brukarna. 
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För att få individer att ta kontrollen över sin hälsa krävs det motivation. Ivarsson och Holm 

(2009) menar att motivationen ligger hos en individ och individens egen vilja till att 

förändras. Det är något som vi anser är av stor vikt att ta hänsyn till. För att en individ ska 

kunna genomföra en positiv förändring krävs det att hen själv är motiverad till den 

förändringen. I resultatet framkom det att en av personalen ansåg att  det var viktigt att det var 

brukarna som hade makten och inte personalen, då vilja till att förändras ligger hos brukarna. 

Här anser vi att det är av vikt att personal som deltar i en hälsointervention har samma 

inställning. För att få individer att ta kontroll över till exempel sociala och ekonomiska 

faktorer som kan ligga till grund för vad som påverkar deras hälsa, bör personalen ha som 

målsättning att stärka individens egenmakt genom olika planerade aktiviteter som går ut på att 

förbättra deras hälsa. Personalen kan skapa motivation till en beetendeförändring men de kan 

inte skapa själva förändringen. Det är upp till brukarna om den förändringen ska ske. 

 

I vårt resultat framkom det att samtliga av personalen ansåg att metoden motiverande samtal 

har stor betydelse för hur de ska kunna få brukarna att göra andra val i sin vardag. De menade 

att små saker som att välja frukt istället för att köpa choklad eller att gå istället för att ta bilen 

hade stor betydelse i deras förändringsarbete. Det finns forskning som stöder personalens 

upplevelser av metoden. Arkowitz och Westra (2009) menar att motiverande samtal är en 

grundläggande princip i det hälsofrämjande arbetet för en livstilsförändring. Enligt Ivarsson 

och Holm (2009) handlar det i om att det är hos brukarna motivationen måste finnas. Vi kan 

här hålla med Ivarsson m.fl om att det måste vara upp till brukarna om det blir en förändring 

eller inte. Är en brukare motiverad till att göra en förändring, kan personalen med hjälp av 

motiverande samtal som pedagogisk metod underlätta förändringen. Vi anser även att 

motiverande samtal kan ha stor betydelse för hur brukarna upplever sin självkänsla och 

känslan av sammanhang. Kan det vara så att brukarna upplever en högre KASAM efter 

hälsointerventionen på grund utav att personalen gått utbildning i motiverande samtal? Eller 

har det ingen större betydelse för hur brukarnas självkänsla är? Vi anser att motiverande 

samtal är ett bra verktyg till att göra avgörande livsstilsförändringar hos brukarna och att 

personalen har en viktig roll då det gäller att hjälpa brukare att uppnå en positiv 

livsstilsförändring. 
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Någonting vi funderade på var om de använde sig utav motiverande samtal i sitt arbete utan 

att tänka på det. Vi menar, om de till exempel motiverade en brukare till att äta fruktsallad i 

stället för chips, om de var medveten om att det var “motiverande samtal” eller om de 

lyckades motivera brukarna till valet utan att tänka på det. Kan personalens användande av 

metoden i arbetet haft betydelse för förändringen om de hade gått utbildningen innan 

hälsointerventionen? Vi anser att det kan ha haft betydelse om kunskapen kring metoden 

fanns innan påbörjandet av hälsointerventionen. Några utav personalen hade tidigare 

kunskaper om hälsofrämjande aktiviteter och det kan även ha betydelse för hur motiverande 

samtal kan ge resultat. Med det menar vi att en personal som inte har intresse för fysisk 

aktivitet, kost eller varit aktiv i någon förening eventuellt har svårare att motivera en brukare 

då den inte har kunskapen kring detta.    

 

Samtlig personal i vår undersökning upplevde någon form av förändring hos brukarna. En 

personal upplevde små förändringar medan en annan upplevde större förändringar som till 

exempel att en av brukarna tidigare haft stöd av en personlig assistent för att få hjälp med 

vardagliga bestyr. Efter att personalen gått utbildningen av motiverande samtal hade brukaren 

börjat duscha själv. Kan det vara så att det var en ren slump att hon började duscha själv eller 

kan det bero på att personalen fått utbildning inom metoden? Enligt Blume och Sigling (2008) 

har en individ med psykisk funktionsnedsättning oftare svårt att se om sig själv. Vi kan här 

koppla samman det och motiverande samtal, då resultat påvisat att en förändring faktiskt har 

skett.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

För fortsatt forskning fick vi en idé under tiden vi arbetade med vår undersökning. 

Hälsointerventionen i vår fallstudie riktar sig till personal och brukare på ett boende och en 

tanke vi fick var att även inkludera anhöriga i en hälsointervention. Den forskning som finns 

kring hälsointerventioner inbegriper oftast bara brukare eller personal och brukare och hittills 

har vi inte stött på någon forskning som inkluderar de anhöriga. Anhöriga till individer med 

psykisk funktionsnedsättning är oftast en stor del av deras liv och de bör inte förbises. Därför 

anser vi att för att hjälpa brukarna att främja och bibehålla en god hälsa bör de anhöriga även 

inkluderas i det hälsofrämjande arbetet som finns. Att få ta del av de anhörigas upplevelser av 

hälsointerventioner för brukarna kan i framtiden bana väg för nya sätt att arbeta. 
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Bilaga1  

Missiv 

Vi är två studenter som läser på Hälsopedagogiska programmet i Gävle som ska skriva en 

uppsats nu i vår. Vi har varit i kontakt med Linda Höök, Verksamhetschef Omvårdnad Gävle 

och via henne blivit hänvisad till att ta kontakt med er. Uppsatsens syfte är att få reda på hur 

projektet Hälsa Tillsammans! kan upplevas av de som deltar. Detta innebär att vi vill ställa 

några frågor kring dina upplevelser om projektet.  

 

Vi kommer, med er tillåtelse, att använda oss av en bandspelare för att spela in samtalen. Din 

anonymitet garanteras av oss och enskilda svar kommer inte att redovisas. Det är frivilligt att 

delta och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Intervjun beräknas ta ca en 

timme och vi besöker dig i en miljö där du känner dig bekväm och trygg. 

 

Om du vill hjälpa oss med vår uppsats eller har några frågor hör av dig till någon av oss 

uppsatsskrivare. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Charlotte Hössung    Ingela Westerlund 

Tel: 076-345 93 99    Tel: 070-308 92 53 

Mail: charlotte.hossung@gmail.com  Mail: ingelawes@hotmail.com  

 

Handledare: Maud Söderlund, Högskolan i Gävle  

Mail: maud.soderlund@hig.se 
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

1. När är du född? 

2. Hur ser din familjesituation ut? 

3. Hur länge har du arbetat på boendet? 

4. Vad har du för utbildning? 

5. Har du tidigare deltagit i ett hälsoprojekt? 

Öppna frågor 

1. Vad dök det upp för tankar hos dig när du fick reda på att du skulle delta i ett hälsoprojekt? 

Förväntan, oro och nyfikenhet?  

2. Vad fick ni för göra för aktiviteter i hälsoprojektet?  

3. Vad fick ni för utbildningar i hälsoprojektet? 

4. Vilken var den roligaste aktiviteten? Beskriv aktiviteten utförligare.  

5. Är det något som har förändrats i din vardag, efter hälsoprojektets slut? Ditt sätt att tänka. 

6. Är det något som har förändrats på ditt arbete, efter hälsoprojektets slut?  

7. Har du lärt dig något som du inte visste innan hälsoprojektet började? 

8. Vilken erfarenhet anser du dig ha haft mest nytta av i arbetet? 

9. Beskriv hur det var att delta i aktiviteterna tillsammans med brukarna och övrig personal? 

10. Upplever du förändring hos personalen efter hälsoprojektet?  

11. Anser du att du har fått tillräcklig kunskap för att stärka brukarnas egenmakt? 

12. Är det något som du anser skulle behövts ytterligare i hälsoprojektet? 

13. Hur har du upplevt Motiverande samtal som metod i förändringsarbetet? 

14. Hur har du använt dig av Motiverande samtal efter hälsoprojektet? 

15. Upplever du att det har skett en förändring hos brukarna efter hälsoprojektet? 

16. Upplever du att du arbetar mer hälsofrämjande efter hälsoprojektets slut? 

17. Upplever du att hälsoprojektet som helhet har varit en bra insats? 

Avslutande frågor 

1. Om du fick ändra på någonting i hälsoprojektet, vad skulle det i så fall vara? 

2. Skulle du kunna tänka dig att delta i ett hälsoprojekt igen? 

3. Är det något övrigt du vill tillägga eller berätta om? 


