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Sammanfattning

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att använda motiverande 

samtal inom vården. Motiverande samtal användes till en början inom beroendevården men 

används idag för att motivera alla typer av livsstilsförändringar. Studien genomfördes som en 

kvalitativ intervjustudie med åtta deltagare som arbetade på ett sjukhus i Mellansverige. 

Samtliga deltagare hade gått en kurs i Motiverande samtal och använde det i sitt dagliga 

arbete. Resultatet redovisades utifrån studiens syfte och visade att deltagarna upplevde att 

motiverande samtal ger dem en trygghet att luta sig tillbaka på, då de får en tydlig ram på hur 

samtalet skall utformas. Deltagarna upplevde att det var svårt att ta till sig och använda 

motiverande samtal i början. De flesta deltagare var överrens om att motiverande samtal kan 

användas på de flesta patienter och att det fungerar bra vid förändringsarbete. Motiverande 

samtal hjälpte sjuksköterskan att sätta patienten i centrum och att lyssna på patienten. 

Deltagarna jämförde även motiverande samtal med rådgivning och kom fram till att 

motiverande samtal är en bättre kommunikationsmetod. Slutsatsen som drogs utifrån studien 

var att deltagarna upplevde motiverande samtal som ett positivt verktyg, både för dem själva 

och för patienterna. Deltagarna använde inte motiverande samtal i sin helhet utan använde 

delar av motiverande samtal i sitt arbete. De upplevde att en fördjupning inom motiverande 

samtal behövs för att bli mer säker på metoden. 

Nyckelord: Motiverande samtal, upplevelser, sjuksköterskor, kommunikation. 



Abstract 

The aim of this study was to describe nurses’ experiences of using motivational interviewing 

in nursing. At the beginning motivational interviewing was used to help with addictive 

behavior, today however it is used in many different types of lifestyle changes. The study was 

conducted as a qualitative interview study with eight participants who worked in a hospital in 

Mid-Sweden. All participants had taken a course in motivational interviewing and used the 

method in their daily work. The result was reported from the aim of the study and showed that 

the participants experienced that motivational interviewing gave them a comfort to lean back 

on, they got a clear frame on how the conversation should develop.  The participants 

experienced that it was difficult to embrace and use motivational interviewing in the 

beginning. Most participants agreed that motivational interviewing can be used on most 

patients and that it is suitable to use in work of change. Motivational interviewing helps the 

nurse to put the patient in the center and to listen to the patient. The participants compared 

motivational interviewing with counseling and agreed that motivational interviewing was a 

better way of communicating. The conclusion reached is that the participants experienced 

motivational interviewing as a good tool, both for themselves and for the patients. The 

participants did not use motivational interviewing as a whole, they used parts of the method in 

their work. They experienced that they need further education in motivational interviewing to 

gain more confidence in using the method.  

Keywords: motivational interviewing, experience, nurses, communication.
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1. Introduktion

1.1 Kommunikation

Kommunikation är en grundläggande social aktivitet som har som mål att människor 

ska förstå varandra. Genom att kommunicera och samtala med människor lyssnar man 

till deras erfarenheter och ges på så sätt tillträde till deras värld (Baggens & Sandén 

2009). Enligt Nationalencyklopedin (NE) (2014) definieras kommunikation som en 

överföring av information mellan människor. Kommunikation och omvårdnad är nära 

sammankopplat och finns därför alltid med i sjuksköterskans alla möten. 

Kommunikation kan varken stängas av eller sättas på eftersom det alltid pågår (Baggens 

& Sandén 2009).

Enligt International Counsil of Nursing (ICN:s) etiska kod för sjuksköterskor (2008) 

finns fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa och att lindra lidande. För att kunna utföra dessa ålägganden är 

kommunikation med patienten en viktig del. Även i Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) har kommunikationen en 

viktig roll. Det framkommer att sjuksköterskor ska kunna kommunicera med både 

patienter och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt, att i dialog 

motivera och informera patienter för att främja hälsa, att identifiera och förebygga 

hälsorisker och vid behov motivera till förändrande livsstilsfaktorer.

1.2 Vad är Motiverande samtal?

Motiverande samtal (MI) är en typ av empatisk kommunikationsmetod (Ericson & 

Ericson 2012). MI definieras som en personcentrerad form av guidning för att locka 

fram och stärka en persons motivation till förändring (Miller & Rollnick 2009, 

Karzenowiski & Puskar 2011). MI är inte samma sak som rådgivning, då rådgivning 

definieras som en åtgärd i form av information och kunskap inom ett specifikt område 

från en expert inom området (Socialstyrelsen 2014). 

MI innebär att sjuksköterskan försöker få patienten att själv upptäcka eventuella 

förändringar som behöver göras i dennes liv och hur dessa förändringar ska utföras. 

Förändringarna är ofta livsstilsförändringar, som till exempel viktnedgång. Under 
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samtalet ska sjuksköterskan försöka förstå patientens problem genom att lyssna (Ericson 

& Ericson 2012). Det är viktigt att sjuksköterskan inte fokuserar på att ge råd eller att 

ställa frågor, istället ska sjuksköterskan reflektera över och återspegla det som patienten 

säger (Resnicow & McMaster 2012). Samtalet ska ses som en process där målet är både 

beteendeförändring och motivation till att vilja genomföra förändringen (Bricker & 

Tollison 2011).

De fyra viktiga delarna vid MI är att visa empati, visa att det finns andra alternativ än 

det nuvarande beteendet, få patienten att tro på sig själv samt att minska motståndet till 

förändring (Ericson & Ericson 2012). Att visa empati innebär att sjuksköterskan 

försöker se situationen ur patientens synvinkel och då inte bara det patienten säger utan 

även känslorna hos patienten och den underliggande meningen. Detta gör att 

sjuksköterskan uppfattas som icke-dömande. Att visa att det finns andra alternativ än 

det nuvarande beteendet innebär att sjuksköterskan medvetandegör att det är skillnad 

mellan det som patienten gör nu och vad denne skulle kunna göra. Det är viktigt att 

patienten både förstår varför förändringen är viktig och har tilltro till att förändringen 

ska kunna genomföras. Vilket leder in på att få patienten att tro på sig själv, som 

innebär att stärka patienten i den tilltro som finns. Sjuksköterskan ska uppmärksamma 

och framhäva patientens försök till förändring. Bakslag bör omvandlas till något 

positivt, att patienten lär sig av sina misstag. Att minska motståndet till förändring 

innebär att sjuksköterskan, utan att komma med råd eller pekpinnar, ska försöka få 

patienten att sluta argumentera för att fortsätta i samma banor som tidigare (Forsberg 

2006).

I en artikel tar Miller och Rollnick (2009) upp vad MI inte är. MI är inte ett sätt att lura 

människor att göra en förändring. Det är ett sätt att aktivera deras egen motivation och 

deras egna resurser för förändring. MI är inte enbart att vara trevlig mot människor utan 

MI innefattar en strategisk rörelse mot ett specifikt mål. Om en person inte har någon 

motivation alls för att göra en förändring kan inte MI framkalla detta. MI är inte en 

teknik med specifika steg att följa, det är en metod, en färdighet som tar tid att lära sig 

(Miller & Rollnick 2009).
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1.3 Användningsområde

MI utvecklades från början för att användas vid samtal med personer som lider av någon 

form av missbruk (Miller & Moyers 2006, Bricker & Tollison 2011 Pellmer et al.

2012). Grundarna bakom MI är Rollnick och Miller. De utvecklade MI efter att ha insett 

att missbruksbehandlingar ofta var mycket auktoritära, konfrontativa, förnedrande och 

styrande. Miller och Rollnick upptäckte att arbete som framkallar försvarsställning och 

motargument gör människor mindre benägna till förändring. De utvecklade därför MI 

som ett sätt att framkalla människors egna motivation till förändring. Patienten, inte 

rådgivaren, ska uttala skälen till förändring (Miller & Rollnick 2013).

Idag används MI inom betydligt fler områden, som till exempel vid tobaksabstinens, 

marijuanaberoende, sänkning av blodtrycket (Lundahl et al. 2013), BMI minskning, 

minskning av blodfetter (Rubak et al. 2005) och vid säkrare sex för personer med HIV 

(Golin et al. 2011). MI kan användas på både vuxna och barn (Söderlund et al. 2009, 

Söderlund et al. 2010, Wong & Cheng 2013).

Även om MI idag används inom många områden är det en relativt ny metod (Pellmer et 

al. 2012). Däremot har tanken att kommunikation är en central del i sjuksköterskans 

arbete länge funnits. En omvårdnadsteoretiker som fokuserat på kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient är Joyce Travelbee. Travelbee menar bland annat att 

sjuksköterskor har som uppgift att hjälpa patienter att bemästra sin hälsa och det är just 

detta som MI går ut på. Travelbee betonar även betydelsen av personlig kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient. Kommunikationen ska vara ett medel för att bli 

bekant med patienten, förstå patientens behov och hjälpa patienten att bemästra sin 

sjukdom. Detta kan göras genom att hjälpa patienten att finna en mening i situationen. 

Travelbees modell av förhållandet mellan sjuksökterska och patient betonar vikten av 

empati, vilket Travelbee definierar som förmåga att gå in i eller ta del av och förstå en 

annan individs aktuella psykologiska tillstånd (Eide & Eide 2009). Empati är även en av 

de fyra viktiga delarna i MI (Forsberg 2006, Ericson & Ericson 2012).

1.4 Upplevelser av MI 

Tidigare forskning som har gjorts på MI visar att det är en metod som fungerar bra för 

sjuksköterskor att använda sig av vid förändringsarbete (Rubak et al. 2005, Apodaca & 

Longabaugh 2009, Bricker & Tollison 2011, Golin et al. 2011, Resnicow & McMaster 
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2012, Pirlott et al. 2012, Lundahl et al. 2013). Det beskrivs också att motiverande 

samtal ger bättre effekt än andra kommunikationsmetoder (Rubak et al. 2005, Golin et 

al. 2011, Bricker & Tollison 2011, Resnicow & McMaster 2012, Lundahl et al. 2013). I 

en studie beskrivs till exempel att MI fungerar bättre än Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT), som är en annan samtalsmetod, MI fokuserar mer på 

kommunikationens innehåll och ACT på kommunikationens process (Bricker & 

Tollison 2011). I en annan studie, där 76 sjuksköterskor deltog, beskrivs att 45% av 

deltagarna ansåg att MI fungerar mycket bättre än rådgivning och 45%  ansåg att MI 

fungerar lite bättre än  rådgivning. Vilket innebär att 90% av deltagarna i studien tyckte 

att MI är bättre än rådgivning (Söderlund et al. 2010). En studie visade att MI enbart 

kan ha mer eller mindre positiv effekt och aldrig negativ effekt (Rubak et al. 2005).

En studie av Cronk et al. (2012) belyste vad vårdpersonal upplevde som negativt med 

att använda MI. Det som framkom var att deltagarna upplevde att det är ett bra verktyg 

som är lätt att förstå men att genomförandet av metoden var svår. De ansåg att det var 

svårt att ta sig tid och att prioritera att använda MI före andra arbetsuppgifter. Några av 

deltagarna tyckte även att det kan vara svårt att se patienternas eventuella 

beteendeförändringar.

Det finns studier där MI har använts för att hjälpa överviktiga barn till viktnedgång, 

bättre kost och ökad fysisk aktivitet (Söderlund et al. 2009, Söderlund et al. 2010, 

Wong & Cheng 2013). Dock beskrivs det i en av studierna att sjuksköterskorna ansåg 

att det är jobbigt att prata om känsliga ämnen som övervikt med barn. Sjuksköterskorna 

i studien var osäkra på om MI ska användas på barn då många av dessa problem, till 

exempel övervikt försvinner när barnet växer upp. En förutsättning för att MI ska 

fungera på barn är att föräldrarna är medvetna om barnets problematik och är 

involverade i förändringsprocessen. Även om det finns svårigheter att använda MI på 

barn ansåg sjuksköterskorna i studien att metoden ändå går att använda på barn 

(Söderlund et al. 2009).

Distriktssjuksköterskors upplevelser av att använda MI finns beskrivet i en studie av 

Brobeck et al. (2011). Denna studie kom fram till att distriktssjuksköterskorna tycker att 

MI är krävande att utföra, men att det ändock fungerar bra att använda sig av i 

hälsofrämjande arbete. För att metoden ska fungera på bästa sätt ansåg 
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distriktssköterskorna att det behövs tillräckligt med tid för att kunna utföra samtalet på 

rätt sätt.

1.5 Problemformulering

Även om det finns mycket forskning om MI är de flesta studier som gjorts kvantitativa 

och mer inriktade på hur väl MI fungerar för patienterna. Det finns lite forskning som är 

kvalitativ och inriktad på hur sjuksköterskorna upplever att det är att arbeta med MI. 

Därför behövs det mer forskning inom detta område, då speciellt på sjuksköterskors 

upplevelser eftersom tidigare forskning på detta oftast riktar in sig på 

specialistsjuksköterskors upplevelser. Denna forskning skulle kunna vara till nytta för 

både patienter och sjuksköterskor då sjuksköterskorna kommer att behöva reflektera 

över hur det är att använda sig av MI. Det kan då framkomma om det är något som 

fungerar mindre bra, som de borde arbeta mer på eller förändra för att bättre kunna 

hjälpa patienterna.

1.6 Syfte

Syftet med föreliggande studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

använda motiverande samtal inom vården. 

2. Metod

2.1 Design

En deskriptiv design med kvalitativ ansats har använts (Polit & Beck 2012).

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp

Urvalsmetoden som har använts är strategiskt urval. I studien inkluderades 

sjuksköterskor som enbart har en grundutbildning och är legitimerade sjuksköterskor, de 

skulle ha genomgått en kurs i MI samt ha erfarenhet av att använda sig av MI i sitt 

arbete med patienter. Sjuksköterskor som hade specialistutbildning exkluderades samt 

sjuksköterskor som arbetade administrativt utan patientkontakt.

Undersökningsgruppen bestod av åtta deltagare varav alla var kvinnor. Deltagarnas 

ålder varierade mellan 29-57 år. Tre av deltagarna arbetade på avdelning och resterande 

fem arbetade på mottagning. Hur länge deltagarna hade arbetat som sjuksköterska 



6

varierade mellan 6-29 år. Deltagarna hade använt MI i sitt arbete mellan 3 månader och 

7 års tid. 

2.3 Datainsamlingsmetod

De sjuksköterskor som tackade ja till att delta i studien intervjuades med 

semistrukturerade frågor med hjälp av en intervjuguide, detta för att ge deltagarna 

möjlighet att svara utförligt och att alla fick svara på samma frågor. Denna 

insamlingsmetod gör det även lättare att analysera svaren och dela upp dessa i 

kategorier (Polit & Beck 2012).  Intervjuguiden bestod av sju stycken bakgrundsfrågor 

och tolv stycken frågor om MI.  Frågorna belyste deltagarnas upplevelser av att använda 

MI, till exempel vad de tyckte var bra och dåligt med metoden och i vilka situationer de 

använde sig av MI. Följdfrågor användes om det var nödvändigt för att få fram mer 

information eller för att styra tillbaka samtalet i rätt riktning.

En pilotintervju skulle ha utförts för att testa intervjuguiden, men när författarna anlände 

till intervjun hade personen i fråga ångrat sig på grund av hög arbetsbelastning. Det 

fanns därefter ingen tid till att hitta en ny person att utföra en pilotintervju på.

2.4 Tillvägagångssätt

Till en början kontaktades personer som anordnar kurser i MI med en förfrågan om de 

kunde lämna ut deltagarlistor. Eftersom de inte ville göra detta bytte författarna strategi. 

Vårdenhetschefer på ett landsting i Mellansverige kontaktades via mail eller telefon 

med en förfrågan om någon sjuksköterska på deras avdelning hade gått en kurs i MI och 

använder sig utav MI i sitt nuvarande arbete. Enbart vårdenhetschefer för avdelningar 

där författarna ansåg det troligt att någon medarbetare gått en kurs i MI kontaktades. 

Vårdenhetscheferna rekommenderade sjuksköterskor på respektive avdelningar som de 

visste hade gått utbildningen. Dessa sjuksköterskor kontaktades via mail med en 

förfrågan om de ville delta i studien. Sju av deltagarna rekryterades på detta sätt, via 

vårdenhetschefer. En deltagare rekryterades via mail genom en bekant till en av 

författarna. När önskat antal deltagare uppnåtts slutade författarna att kontakta fler 

avdelningschefer. De sjuksköterskor som tackade ja till att delta i studien fick ett 

deltagarbrev utskickat via mail med information om studien och en förfrågan om när de 

ville utföra intervjun. Intervjuerna bokades sedan in via mejl på deltagarnas 

arbetsplatser på en tid som passade dem. Studien omfattar åtta stycken sjuksköterskor 
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eftersom detta är en c-uppsats och det är det antalet deltagare som rekommenderats då 

tiden är begränsad. Inget bortfall förekom i studien.

En etisk prövning skickades till och godkändes av forskningsetiska rådet på Högskolan i 

Gävle. När deltagarna hade valts ut fick verksamhetschefer på respektive avdelning ge 

sitt godkännande genom att skriva under ett intyg att studien kunde genomföras. 

Författarna genomförde sex av åtta intervjuer tillsammans för att bättre kunna föra 

anteckningar och minska risken för feltolkningar. Två av intervjuerna urfördes separat 

eftersom deltagarna själva önskade detta. Dessa två intervjuer utfördes vid samma 

tidpunkt i olika rum med en författare och en deltagare i varje rum. Samtliga intervjuer 

spelades in och sparades digitalt på författarnas mobiltelefoner. Ljudfilerna förstördes 

efter transkribering. Intervjuerna varade mellan 11 – 23 minuter. 

2.5 Dataanalys

Intervjuerna fördelades mellan författarna och transkriberades. För att analysera de 

transkriberade intervjuerna användes metoden innehållsanalys, detta minimerar till 

exempel risken för att missa att få med viktig information och gör resultatet mer 

trovärdigt (Graneheim & Lundman 2004). Författarna gjorde innehållsanalys på alla 

intervjuer tillsammans. 

Författarna började med att tillsammans urskilja meningsbärande enheter som svarade 

på syftet. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna på samtliga intervjuer, 

kondensering är en nedkortning av de meningsbärande enheterna. Sedan kodade 

författarna kondenseringarna, detta för att sätta en etikett på vad kondenseringarna 

handlade om. Författarna läste igenom koderna och kunde då urskilja fem kategorier, 

kategori är en gruppering av flera meningar som säger samma sak. Meningsbärande 

enheter, kondenseringar, koder och kategorier skrevs sedan ut på papper och 

färgkodades efter kategori för att underlätta arbetet med subkategorier och tema. 

Författarna gick igenom analysen flera gånger för att se till att alla koder hamnade i rätt

kategori och subkategori. Eventuella likheter och olikheter jämfördes. Författarna gick 

sedan igenom analysen ytterligare och enades om ett tema, vilket är den underliggande 

meningen av alla kategorier. Till en början är en innehållsanalys alltid manifest då 

meningsbärande enheter och kondenseringar tas ut. Att författarna inkluderade ett tema i 
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innehållsanalysen gör att den blir latent (Graneheim & Lundman 2006). Analysen 

användes sedan för att bygga upp resultatet. 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalys

Meningsbära
nde enheter

Kondenserin
g

Kod Kategori Subkategori Tema

Jag tycker att 
det var ett 
bra.. ett bra 
sätt att få 
fram 
information 
och mer 
information 
och känslor, 
men ändå få 
ut saklig 
information.

Ett bra sätt att 
få fram saklig 
information 
och känslor.

Bra för att få 
fram 
information

MI är ett 
verktyg

MI som stöd Konsten att 
vägleda 
människor till 
att hitta sin 
drivkraft

…när man har 
gått 
utbildning så 
förstår man ju  
varför folk 
kan reagera 
som dom gör, 
eh.. i vissa 
situationer.

När man har 
gått 
utbildningen 
förstår man 
varför folk 
kan reagera 
som dom gör 
i vissa 
situationer.

Förstår 
reaktioner 
bättre efter 
utbildning

Utbildning 
och 
utveckling 
behövs

Alla borde gå 
MI

Konsten att 
vägleda 
människor till 
att hitta sin 
drivkraft

Jag som 
person tycker 
att det är svårt 
att ta till mig 
just å använda 
mig utav de i 
absurdum, 
plockar hellre 
russina ur de

Jag tycker att 
det är svårt att 
ta till mig och 
att använda 
det som 
helhet, jag 
plockar hellre 
russin ur det

Svårt att ta till 
sig som helhet

Ett brett 
tillämpningso
mråde

Används på 
olika sätt

Konsten att 
vägleda 
människor till 
att hitta sin 
drivkraft
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2.6 Forskningsetiska överväganden

Innan intervjuerna ägde rum kontaktades deltagarna för information om samtycke och 

blev tilldelade ett informationsbrev där deltagarna bland annat blev informerade om att 

studien är frivillig och när som helst kan avbrytas. Deltagarna informerades om att det 

inte är möjligt för dem att vara anonyma, eftersom det är författarna själva som 

genomförde intervjuerna, dock behandlades informationen konfidentiellt och inga 

personer kan identifieras i resultatet av studien (PUL 1998:204). Deltagarna 

informerades om att intervjuerna spelas in via mobiltelefon och att det transkriberade 

intervjuerna enbart fanns tillgängligt på författarnas datorer och ljudfilerna raderades 

från mobiltelefonerna. Eftersom deltagarna pratade om en metod de använder i sitt 

arbete uppstod inga känsliga frågor. Det uppstod inte heller någon beroendeställning då 

frågorna var skrivna på ett objektivt sätt. En ansökan skickades till Högskolan i Gävles 

forskningsetiska råd för att få studien godkänd. Godkännande samlades även in från 

vårdenhetschefer på respektive vårdenhet som deltog. Deltagarna gav muntligt 

godkännande för att delta i studien. 

3. Resultat

Det övergripande temat för resultatet är; konsten att vägleda människor till att hitta sin 

drivkraft. Resultatet kommer att presenteras i löpande text uppdelat efter de kategorier 

författarna fick fram genom att göra en innehållsanalys, kategorierna är: MI är ett 

verktyg, utbildning och utveckling behövs, ett brett tillämpningsområde, patienten är i 

centrum och bättre än rådgivning. Subkategorierna från analysen användes som en hjälp 

för författarna att strukturera upp stycken i varje kategori och användes som 

underrubriker i resultatet. Citat från deltagarna presenteras kursivt i texten, efter varje 

citat framkommer från vilken intervju citatet är taget. Enligt Polit och Beck (2012) 

stärker citat trovärdigheten på resultatet. För att underlätta för läsaren har författarna 

gjort om vissa ord i citaten från talspråk till skriftspråk utan att ändra innebörden i 

citaten, till exempel genom att skriva och istället för å. Alla deltagare är citerade minst 

en gång. All text i resultatet är beskrivet utifrån deltagarnas upplevelser. Studiens tema 

och kategorier presenteras i en figur nedan, se figur 1. 
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Figur 1.

3.1 MI är ett verktyg

Kategorin handlar om att MI sågs som ett stöd av deltagarna i deras arbete med 

patienter. Några av deltagarna såg dock hinder i att använda MI. Detta resulterade i 

subkategorierna; MI som stöd och MI som hinder, vilka presenteras nedan.

3.1.1 MI som stöd

Samtliga deltagare uttryckte att de tycker att MI är ett bra verktyg och en bra 

arbetsmetod att använda sig av i samtal med patienter. Flera av deltagarna beskrev att 

MI får dem att känna sig säkrare i sitt arbete. De upplevde att de får en trygghet att luta 

sig tillbaka på då de får en tydlig ram på hur samtalet ska utformas. Genom att använda 

MI fick deltagarna fram bra och användbar information som de kunde spinna vidare på 

och sedan använda sig av i förändringsarbetet.

”… att jag genom ett samtal kan förändra en människas liv”

Deltagare 6

Deltagarna upplevde att MI utmanade dem att behöva tänka till eftersom de måste ställa 

mer öppna frågor istället för ja och nej frågor. Detta uppfattades som något positivt 

eftersom samtalen blev mer givande, de fick en bättre relation till patienten och en av 

deltagarna beskrev att det fick henne att växa i sin roll som sjuksköterska.

”Dom gångerna man känner att man kan använda det och att man tänker till,
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de är klart att ett samtal ger mera då”

Deltagare 2

När deltagarna använde sig av MI uppfattade samtliga att de fick positiv respons från 

patienterna efter samtalen. Två av deltagarna berättade att patienter har sagt att samtalen 

varit givande och att patienterna ser lättade ut efter samtalen när dem fått ur sig det som 

de behövde berätta.

3.1.2 MI som hinder

Att MI inte kan vara negativt, inte kan skada och att man inte kan göra fel framkom i 

flera intervjuer. Däremot framkom det att det finns några delar i MI som kan upplevas 

som negativa. Exempelvis uttryckte en deltagare att denne kände sig tvingad att arbeta 

utifrån MI och att det var jobbigt att upprepa det patienten berättade. Två av deltagarna 

upplevde att MI är tidskrävande om det ska ge bra resultat och att det behövs mer tid till 

arbete med MI.

”… jag kände mig som en papegoja, att jag skulle härma.”

Deltagare 5

”Man önskar ju att man hade mer tid och kunna jobba med MI.”

Deltagare 8

3.2 Utbildning och utveckling behövs

Det framkom i intervjuerna att utbildning och utveckling är något som behövs. Detta 

resulterade i subkategorierna; svårt i början, alla borde gå MI och behov av 

vidareutbildning.

3.2.1 Svårt i början

Något som framkom i flertalet intervjuer var att deltagarna tyckte att det var svårt att 

både ta till sig och att använda MI i början. De kände att de först måste få landa och 

reda ut tankarna för att sedan kunna börja träna på att använda MI och därefter använda 

det mer frekvent i sitt arbete. Några av deltagarna använde det först i sin egen vardag 

för att bli säkrare innan de började använda metoden på patienter.
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”Men jag tycker jag är mer varm i kläderna nu än vad jag var i början

så det är ju träning helt enkelt, det är en träningssak.”

Deltagare 6

3.2.2 Alla borde gå MI

I slutet av intervjuerna ställde författarna en öppen fråga: ”Är det något mer du vill 

berätta om motiverande samtal?”. Här svarade samtliga deltagarna utom en att de tyckte 

att alla borde utbilda sig inom MI. Argumenten de använde var att det är ett bra och 

nyttigt arbetssätt och att man förstår patienternas reaktioner bättre efter utbildningen.

”Men jag tror att man har stor nytta av MI

oavsett vart nånstans inom vården man jobbar”

Deltagare 3

3.2.3 Behov av vidareutbildning

Ett par av deltagarna uttryckte en önskan om att få gå fördjupningskurser eller att få 

handledning i arbetsgruppen. Detta eftersom de kände sig osäkra på att använda 

metoden, att det är lätt att glömma bort hur metoden används och att man aldrig är 

fullärd utan hela tiden vill veta mer.

3.3 Ett brett tillämpningsområde

Denna kategori beskriver vilka MI används på, vilka MI inte lämpar sig att användas på 

och hur det kan användas. Detta presenteras med hjälp av subkategorierna; kan 

användas på många, inte lämpligt att använda MI i alla situationer och används på olika 

sätt.

3.3.1 Kan användas på många

Att det går att använda MI på de flesta patienter är något som flera av deltagarna var 

överens om. De ansåg att MI kan användas på både redan motiverade patienter och på 

svårmotiverade patienter och då främst vid förändringsarbete. En av deltagarna 

betonade att det kan vara lättare att använda MI i förebyggande arbete, till exempel på 

en hälsocentral. En annan av deltagarna beskrev att MI är något hon använder sig av 

dagligen utan att tänka på det. 
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”Jag tänker inte på att jag använder det.”

Deltagare 8

3.3.2 Inte lämpligt att använda MI i alla situationer

Deltagarna var överens om att MI fungerar mindre bra på patienter som är svårt sjuka, 

både fysiskt och psykiskt, på grund av att det då finns mer akuta problem att fokusera på 

både för sjuksköterskan och för patienten. 

”Det lämpligaste att utöva det på är egentligen dom som är i

väldigt bra skick och kan ta till sig MI”

Deltagare 1

3.3.3 Används på olika sätt

När författarna frågade hur deltagarna använder sig av MI beskrev majoriteten av 

deltagarna att de oftast kan använda sig av någon del av MI i varje patientsamtal. De 

använde dock inte alltid MI strukturerat utan kunde plocka ut vissa delar av metoden 

beroende på vilken patient de hade framför sig. Hur de använder MI beror även på dem 

själva, vilka delar av MI de valt att ta till sig.

”Det gäller att man gör det till sin egen grej liksom… Jag måste

hitta ett sätt att använda MI som passar mig som person.”

Deltagare 3

”Det är inte nån som jag känner att här kan jag inte använda nån enda del av

MI alls. Utan de är alltid nån del av MI-metoden jag kan

använda, i alla patientsamtal.”

Deltagare 3

Något som flera av deltagarna ansåg vara viktigt var att ställa öppna frågor istället för ja 

och nej frågor. Detta ansåg de gör att patienten själv får reflektera, vilket blir en sporre 

till förändring. Deltagarna tyckte att MI bidrar till att de får ut mer information som kan 

användas som underlag till en anamnes. 
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3.4 Patienten är i centrum

Kategorin handlar om att patienten ska vara den som leder samtalet. Underkategorierna 

som valdes är; fråga om lov är viktigt, vikten av att vara lyhörd och patienten har själv 

svaret.

3.4.1 Fråga om lov är viktigt

En av deltagarna betonade vikten av att fråga patienten om lov om hon får ge 

information, detta upplevde hon gjorde samtalet mer positivt. Detta tyckte hon även gör 

att hon slipper sitta och mässa, istället blir det patienten som hamnar i fokus. En annan 

av deltagarna pratade om hur viktigt det är att ta bort sina egna gissningar och 

förutfattade meningar, att man inte ska tro att man vet vad patienten ska svara. När hon 

använder MI tyckte hon att hon kommer bort från det och istället lyssnar på patientens 

egna upplevelser. Alla utom en av deltagarna tyckte att MI hjälper dem att sätta 

patienten i centrum.

”Jag tycker att jag har lärt mig att lyssna och framförallt vad

mycket man kan få fram genom att bara sitta tyst. Förut var jag mera inriktad

på att ställa rätt typ att frågor, men att nu genom att lyssna,

vad otroligt mycket man kan få fram.”

Deltagare 7

3.4.2 Vikten av att vara lyhörd

Deltagarna ansåg att det är viktigt att visa intresse för patienten, som då känner sig mer 

sedd och lyssnad på. Deltagarna tyckte även att MI fokuserar på att patienten ska få 

återspegling, vilket de upplevde som positivt då patienterna fick höra sina egna ord från 

någon annan. Några av deltagarna upplevde att de blev mer lyhörda när de använder MI, 

de märker om de möter motstånd från patienterna och backar då. De tyckte även att MI 

hjälper patienten att få resonera öppet och få igång tankebanorna.

3.4.3 Patienten har själv svaret

Att patienterna själva sitter på svaren var något som majoriteten av deltagarna tog upp. 

Deltagarna ansåg att de bästa resultaten uppnås om idén till förändring kommer från 

patienten istället för att någon säger åt dem hur de ska tänka och göra. Det blir positivt 

för både patienten och sjuksköterskan då det upplevs att patienten känner att de får ut 
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mer av samtalet och sjuksköterskan slipper bli frustrerad över att försöka få patienten att 

göra något den egentligen inte vill.

”Den som har problemet eller konflikten inom sig sitter på svaret,

så det enda man gör är att ställa frågor.”

Deltagare 4

3.5 Bättre än rådgivning

Att MI är bättre än rådgivning var något som flera deltagare tog upp. Denna data 

samlades under kategorin; Bättre än rådgivning.

”…när jag sitter och ger råd mer då blir det mer diktatoriskt på nåt vis,

att jag säger, men när man använder sig av MI då blir det

mer att jag och patienten samarbetar, och den får

vara mer delaktig i sin egen omsorg.”

Deltagare 5

När deltagarna använde rådgivning ansåg flera av dem att det blir ett sämre resultat än 

när de använde MI, detta på grund av att de kan få motstånd, om de talar om för en 

patient hur de ska göra.

”…många när dom får, blir tillsagda att göra någonting eller får pekpinnar

så reagerar man med att vända taggarna utåt.”

Deltagare 7

En deltagare beskrev att det vid rådgivning kan bli att sjuksköterskan ska visa sig duktig 

och tala om för patienten vad som är rätt istället för att det kommer från patienten själv. 

Detta ansåg deltagaren inte leder till någon förändring hos patienten. En annan av 

deltagarna berättade att hon upplever att patienterna lätt glömmer information som de 

får vid rådgivning. Vid MI kommer det från patienten själv, då blir förändringen mer 

bestående eftersom patienten ändrar sitt tankesätt. Om patienten själv tar ett beslut blir 

det mer angeläget för patienten att fortsätta förändringen. Deltagaren ansåg också att det 
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vid MI sker en bättre uppföljning än vid rådgivning, vilket gör att deltagarna ser bättre 

resultat.

4. Diskussion

4.1 Huvudresultat

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att 

använda sig av MI inom vården. Studien visade att deltagarna tyckte att MI är ett bra 

verktyg att använda sig av vid patientsamtal. De tyckte att MI hjälpte till att ge dem en 

trygghet i sitt arbete, en säkerhet att luta sig tillbaka mot. De negativa aspekterna som 

framkom var att deltagarna ansåg att MI var en tidskrävande metod och att det är svårt 

att använda sig av den i början. Deltagarna var överens om att MI kan användas på alla 

patienter, dock inte i akuta situationer. Ingen av deltagarna använde MI i sin helhet utan 

plockade delar ur det beroende på vilken patient de har framför sig. Deltagarna ansåg att 

MI är bättre än rådgivning, eftersom svaren kommer från patienten själv. Patienten ska 

vara i centrum. Samtliga deltagare uttryckte att alla borde gå en kurs i MI och att de 

själv vill gå fortsättningskurser i MI.

4.2 Resultatdiskussion

Sjukvårdspersonal som saknar erfarenhet av MI upplevde det svårare att arbeta med 

förändringsarbete än de som hade tidigare erfarenhet av att använda MI. De utan 

erfarenhet av MI hade sämre självförtroende att lyckas få patienten till förändring 

(Midboe et al. 2011). Detta stämmer väl överrens med resultatet i föreliggande studie 

där deltagarna uppgav att MI får dem att känna sig säkrare i sitt arbete, de får en tydlig 

ram på hur samtalet ska utformas. Att använda MI leder till att deltagarna upplevde att 

de får fram bra information som de sedan kan använda i förändringsarbetet. Författarna 

instämmer i att MI kan vara ett bra verktyg för sjukvårdspersonal att använda om de 

känner osäkerhet i att samtala med patienter. Att de kan känna sig säkrare i vad de ska 

säga, att samtalet får en tydligare struktur och att det blir lättare att lyckas framkalla 

förändring hos patienten.

I resultatet uttryckte en deltagare att utbildning i MI borde ingå i grundutbildningen för 

sjuksköterskor. Det är något som även Cronk et al. (2012) tar upp i en studie. Att MI är 

något som borde ingå i grundutbildningen är något som också författarna anser. Som 
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nyutexaminerad sjuksköterska kan det vara positivt att kunna arbeta med ett verktyg 

som MI istället för att ha helt ostrukturerade samtal med patienter. Dessa åsikter stöds 

även i en studie som gjorts på studenter, där studenterna fick lära sig att använda MI. 

Efter att studenterna fått utbildning i MI föredrog de att använda sig av MI före andra 

metoder. De ansåg även att användandet av MI kunde leda till positiva interaktioner 

mellan dem och patienterna i framtiden (Lupu et al. 2012).

I en studie lyfte Cronk et al. (2012) fram vad vårdpersonal upplevde var positivt med 

MI: det hjälper patienter att öppna upp sig och utveckla sina tankar, är inte anklagande, 

får inte patienten att utveckla ett motstånd, det är lätt att förstå hur man använder 

verktyget, är positivt för patienterna, går att använda på stor variation av patienter, ger 

en bättre relation mellan patienten och sjuksköterskan och patienterna blir nöjda med 

vården som de får. Flera av dessa positiva aspekter framkommer även i resultatet från 

föreliggande studie, där deltagarna tog upp att de får positiv respons från patienterna, 

som säger att samtalen varit givande. En annan aspekt som stämmer överens är att 

deltagarna anser att MI kan användas på de flesta patienter. Att MI ger en bättre relation 

mellan patient och sjuksköterska är något som också framkommer i resultatet och då 

främst genom att sjuksköterskan ställer öppna frågor istället för ja och nej frågor. Att 

det ger bra resultat att ställa öppna frågor är något som även Shinitzky och Kub (2001) 

tar upp i sin studie, i studien framkom det att ställa öppna frågor är en teknik som 

uppmuntrar patienter att utveckla sina tankar medan ja och nej frågor leder till korta 

svar.

Det finns flera studier (Forsberg et al. 2006, Söderlund et al. 2010, Bricker & Tollison 

2011) där MI jämförs med andra metoder, som till exempel vanlig rådgivning och ACT 

- Acceptance and Commitment Therapy. Samtliga av dessa studier har visat att MI är 

bättre än andra kommunikationsmetoder enligt både sjuksköterskor och patienter. Att 

MI är bättre än rådgivning framkom även i föreliggande studie då deltagarna uttryckte 

att de får ett större motstånd när de använder rådgivning, medan vid MI kommer det 

från patienten själv och blir därför mer bestående. Författarna anser att detta är något 

man kan se flertalet situationer i vårt samhälle, i sin egen vardag, när en auktoritet 

försöker styra andras handlingar, detta leder till motstånd.
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Att MI är svårt i början och att det behövs träning och ordentlig utbildning i ämnet är 

något som framkom både i föreliggande studies resultat och i en studie av Brobeck et al.

(2011). Andra negativa aspekter som framkom i både föreliggande studie och i studien 

av Brobeck et al. (2011) är att MI är tidskrävande och att MI är svårt att använda i sin 

helhet. Författarna förstår deltagarnas upplevelser av att MI är svårt i början. Efter att ha 

gått sjuksköterskeutbildningen har författarna insett att allt nytt är svårt i början. 

Erfarenhet, träning och ordentlig utbildning är viktigt och en förutsättning för att kunna 

lära sig något nytt. Deltagarna i denna studie uttryckte att efter att ha lärt sig att använda 

MI behövs det fortfarande vidareutbildning för att inte glömma sina kunskaper och för 

att man aldrig är fullärd. Vikten av vidareutbildning är något som två andra studier tar 

upp då det behövs för att förbättra sin skicklighet inom MI (Miller & Rose 2009, 

Noordman et al. 2012). Även teoretikern Travelbee anser att kommunikationsfärdighet 

är något som tar tid att träna upp och att det är en livslång process (Eide & Eide 2009).

4.3 Metoddiskussion

För att svara på hur trovärdigt resultatet är kommer författarna att ta upp begreppen 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att diskutera studiens metod.

4.3.1 Giltighet

Giltighet är hur sanningsenligt resultatet anses vara, om det karaktäristiska för studiens 

design lyfts fram anses resultatet mer sant (Graneheim & Lundman 2012). Samtliga 

deltagare hade genomgått en kurs i MI, vilket gör att deltagarna är lämpliga att ingå i 

studien. Författarna anser att urvalsgruppen var lämplig för att deltagarna arbetar på 

olika vårdenheter samt att både avdelning och mottagning finns representerade. 

Författarna känner inte någon av deltagarna sedan tidigare och deltagarna från olika 

vårdenheter kände inte varandra, detta kan därför inte påverka resultatet. Författarna 

kunde inte påverka urvalet av deltagare då deltagarna valdes ut av respektive 

vårdenhetschef. Något som påverkar giltigheten negativt är att samtliga deltagare 

arbetar inom samma landsting, att tre av deltagarna hade kort erfarenhet av att arbeta 

med MI vid intervjutillfällena och att samtliga deltagare var kvinnor. 

En deskriptiv design med kvalitativ ansats användes i studien vilket är fördelaktigt då 

syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans egna upplevelser (Polit & Beck 

2012). Författarna anser att det stärker giltigheten att använda intervjuer som 
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datainsamlingsmetod då författarna anser att intervjuer är ett bra sätt att samla in 

upplevelser. För att ge läsaren möjlighet att bedöma giltigheten har författarna valt att 

presentera citat från deltagarna i resultatet. Författarna har även valt att presentera 

exempel på analysen för att läsaren ska kunna få en uppfattning om hur analysen har 

gått till.

4.3.2 Tillförlitlighet

Tillförlitlighet betyder att forskarna styrker sina ställningstaganden under 

forskningsprocessen (Graneheim & Lundman 2012). För att styrka tillförlitligheten har 

författarna använt sig av en intervjuguide för att samtliga intervjuer ska innefatta samma 

frågor. Författarna utförde sex av studiens åtta intervjuer tillsammans vilket kan vara 

både positivt och negativt. Positivt eftersom det minskar risken att svar och uttryck 

misstolkas och negativt då författarna hamnar i en maktposition då det blir en två-mot-

en situation. En annan negativ aspekt är att författarna var ovana att utföra intervjuer.

Något som författarna anser påverkar tillförlitligheten negativt är att när kvalitativ data 

bearbetas tolkar författarna det som deltagarna säger och kan då tolka fel eller lägga in 

personliga värderingar. Författarna hade planerat att göra en pilotintervju innan 

intervjuerna med deltagarna för att testa intervjuguiden. Detta gick inte att genomföra 

då personen som skulle intervjuas tackade nej i sista sekunden, även detta anser 

författarna påverkar tillförlitligheten negativt.

Något som styrker tillförligheten är att författarna har utfört varje steg av dataanalysen 

tillsammans, för att få med bådas perspektiv. Under arbetet har även författarnas 

handledare varit involverad i dataanalysen för att få en utomståendes åsikt. När 

resultatet sammanställts diskuterades resultatet och metoden vid ett seminarium 

tillsammans med en lärare som är involverad i denna kurs. 

4.3.3 Överförbarhet

Överförbarhet handlar om resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer. 

Överförbarheten är upp till läsaren att avgöra, detta är ingenting som författarna kan 

avgöra. Författarna kan endast skapa förutsättningar för överförbarhet (Graneheim & 

Lundman 2012). Detta anser författarna att de har gjort, då studiens metoddel är 
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utförligt beskriven. I metoddelen finns även en tabell för att läsaren ska kunna ta del av 

innehållsanalysen. 

Vid kvalitativa studier är författarna medskapare av resultatet då intervjuerna kräver ett 

samspel mellan den som intervjuar och respondenten, därför kan resultatet inte bli helt 

oberoende av forskaren (Graneheim & Lundman 2012). Då författarna inte gått någon 

kurs i MI eller använt sig av tekniken får de en distans till det som studeras, därför 

minskar risken att författarna påverkar resultatet. 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad

Författarna anser att resultatet av denna studie kan komma att användas för att 

eventuellt förbättra samtal mellan patienter och sjuksköterskor. Eftersom deltagarna 

uttryckte att MI är ett bra verktyg som ger dem stöd i samtalet med patienter tror 

författarna att denna studie kan leda till att fler sjuksköterskor vill gå en kurs i MI, för 

att bli säkrare i kommunikationen med patienter. Deltagarna upplevde även att 

patienterna blev mer nöjda med samtalen när de använde MI, vilket kan leda till att 

patienterna känner sig nöjdare med omvårdnaden. Studien kan även användas för att 

uppmärksamma chefer om att vidareutbildning eller fördjupning inom MI behövs och 

önskas, som stöd till de sjuksköterskor som redan läst en grundkurs i MI. 

4.5 Förslag till fortsatt forskning

Fortsatt forskning är något som författarna anser att det finns behov av. Det bör göras en 

liknande studie som denna dock med högre deltagarantal och större variation av till 

exempel kön och fler vårdenheter med olika patientgrupper, då föreliggande studie har 

ett lågt deltagarantal kan det vara svårt att dra några generella slutsatser av resultatet. 

Författarna anser även att en studie bör göras där det undersöks om det finns någon 

skillnad i upplevelser av MI hos sjuksköterskor som gått en fördjupningskurs jämfört 

med de som enbart gått en grundkurs. Eftersom det framkommer i denna studies resultat 

att detta är något som deltagarna saknar och tror skulle vara positivt. 
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4.6 Slutsats

Slutsatsen som författarna drar utifrån föreliggande studie är att deltagarna upplevde MI 

som ett positivt verktyg, både för dem själva och för patienterna. Deltagarna använde 

inte MI i sin helhet utan använde delar av MI i sitt arbete. De upplevde att en 

fördjupning inom MI behövs för att bli mer säker på metoden. 
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