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Sammanfattning 

Bakgrund: Livsstilssjukdomar är ett växande problem globalt som ger upphov till lidande för 
patienter och orsakar de flesta av alla dödsfall i världen (68 %). De huvudsakliga riskfaktorerna för 
livsstilssjukdomar kan påverkas genom beteendeförändring. Sjuksköterskan ska enligt 
kompetensbeskrivningen arbeta hälsofrämjande och har därför en viktig roll i arbetet med 
beteendeförändringar. Motiverande samtal (Motivational interviewing [MI]) är en patientcentrerad 
samtalsmetod som innebär ett samarbete mellan sjuksköterska och patient. Metoden stärker 
patientens egna skäl, motivation och engagemang till förändring, och forskning visar att det är en 
effektiv metod för att förändra beteenden. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av motiverande 
samtal i det hälsofrämjande arbetet. 
Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes med en deskriptiv design. Litteratursökningen 
utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Induktiv manifest innehållsanalys användes 
för att bearbeta data. Resultatet baseras på kvalitativ data ur 13 vetenskapliga artiklar. 
Resultat: I studien framkom att MI upplevdes vara en betydelsefull metod i det hälsofrämjande 
arbetet som möjliggjorde beteendeförändring och berikade sjuksköterskeprofessionen. MI krävde 
resurser i form av utbildning och träning, tid, stöd samt både patientens och sjuksköterskans 
motivation. MI sågs leda till ökat patientansvar och skapade en respektfull kontakt, faktorer som 
bidrog till en givande vårdrelation. 

Slutsats: Resultatet visade att MI krävde resurser vilka personer i ledande ställning måste vara 
medvetna om och tillgodose, för att sjuksköterskan ska kunna bedriva det hälsofrämjande arbete 
som hen är obligerad att göra. Metoden upplevdes även ha många fördelar och vetskapen om dessa 
skulle kunna bidra till ett större engagemang för hälsofrämjande beteendeförändringar i 
sjuksköterskans dagliga arbete. 
 

Nyckelord: hälsofrämjande arbete, motiverande samtal, sjuksköterska, upplevelse  



	

Abstract 

Background: Non-communicable diseases (NCDs) is an increasing problem globally that causes 
suffering to patients and causes most of the deaths in the world (68 %). The main risk factors of 
NCDs are lifestyle related and can be affected by behavioral changes. The nurse, according to 
description of competence, is obligated to work health promotive and therefore play an important 
part in the work with behavioral changes. Motivational interviewing (MI) is a patient-centered 
method for conversation, that involves collaboration between nurse and patient. The method 
strengthens the patient’s own reasons, motivation and commitment to change, and research shows 
that it is an effective way of changing behaviors. 
Aim: The aim of the study was to describe the nurse experience with motivational interviewing in 
health promotion practice. 
Method: A systematic literature review was conducted with a descriptive design. The literature 
search was conducted in the databases Cinahl, PubMed and PsycINFO. Inductive manifest content 
analysis was used to process the data. The results are based on qualitative data from 13 scientific 
articles. 
Results: The study found that MI was considered to be a meaningful method in health promotion 
practice which enabled behavioral change and enriched the nurse profession. MI required resources 
in terms of education and training, time, support as well as motivation, both from the patient and 
the nurse. MI was considered to yield increased patient responsibility and established a respectful 
contact.  

Conclusion: The results showed that MI needed resources which senior executives must be aware 
of and cater, for the nurse to be able to carry out the health promotive work, that he or she is obliged 
to do. The method was also perceived to have many advantages, and knowledge of these could 
contribute to greater commitment to health-promoting behavioral changes, in the nurse's daily 
work. 
 

Keywords: experience, health promotion practice, motivational interviewing, nurse  
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1. Bakgrund 

1.1 Hälsa internationellt och nationellt 

Hälsa är en mänsklig rättighet och det övergripande målet med den globala hälsopolitiken är att 
uppnå en god hälsa för alla (World Health Organization [WHO], 2013). En av de främsta 
utmaningarna inom hälsa och utveckling är livsstilssjukdomar, då de enligt WHO (2014) både 
orsakar mänskligt lidande och skadar den socioekonomiska strukturen i framförallt låg- och 
medelinkomstländer. Livsstilssjukdomar orsakar de flesta av alla dödsfall i världen (68 %) och 
dödsfallen beräknas öka från 38 miljoner år 2012 till 52 miljoner år 2030. Hjärt- och kärlsjukdomar, 
cancer, kroniska lungsjukdomar och diabetes är dominerande bland livsstilssjukdomar och de 
huvudsakliga gemensamma riskfaktorerna för sjukdomarna är rökning, alkohol, ohälsosamma 
matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet (ibid.). WHO antog år 2013 en global handlingsplan för 
att förebygga och kontrollera livsstilssjukdomarna i världen (WHO, 2013). Ur ett globalt perspektiv 
är hälsan i Sverige god. Både riskkonsumtion av alkohol och daglig tobaksrökning har minskat de 
senaste tio åren och medellivslängden fortsätter att öka. Andelen människor som är fysisk inaktiva 
samt har ohälsosamma matvanor ökar däremot. Dessutom ses en ökad förekomst av övervikt, fetma 
samt högt blodtryck och det finns tecken på att psykisk ohälsa ökar. Hälsan skiljer sig mellan olika 
grupper i samhället, exempelvis har män sämre hälsa än kvinnor, när det gäller sjuklighet och 
dödlighet. Den självskattade hälsan rapporteras dock vara bättre bland män än bland kvinnor. I 
allmänhet är hälsan sämre ju lägre socioekonomisk position och utbildning en individ har. Andra 
grupper i befolkningen som av olika skäl har sämre förutsättningar för god hälsa är personer med 
funktionsnedsättning, homosexuella, bisexuella, transpersoner, flyktingar och nationella 
minoriteter (Folkhälsomyndigheten, 2017a). I Sverige finns ett nationellt folkhälsomål som syftar 
till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
Målet har delats upp i elva målområden vilka grupperar hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga 
faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som är av central betydelse för hälsan. 
(Folkhälsomyndigheten, 2017b).  

1.2 Hälsofrämjande arbete  

Hälsofrämjande arbete innebär att hjälpa patienter att ta kontroll över sin hälsa och förbättra den, 
vilket ofta kräver en förändring av livsstilen. Det är både en konst och en vetenskap att hjälpa 
patienter att göra livsstilsförändringar i strävan mot hälsa. En kombination av hälsofrämjande 
strategier är därför nödvändiga för att kunna möta hälsans multipla bestämningsfaktorer (Pender, 
Murdaugh & Parsons, 2015). Att anta ett mer patientcentrerat fokus ökar enligt flera studier 
chanserna för beteendeförändring bland patienter (Bertakis & Azari, 2011; Ekman et al., 2012) och 
traditionella interventioner såsom råd från en expert har visat sig vara ineffektivt (Emmons & 
Rollnick, 2001; Söderlund, Madson, Rubak & Nilsen, 2011). Hälsoundervisningen, som är en 
väsentlig del i hälsofrämjande arbete, har således utvecklats från att bestå av handfasta råd till att 
vara en process där sjuksköterskan och patienten gemensamt kommer fram till hälsorelaterade 
beslut (Pender et al., 2015). Distriktssköterskan har uppdraget att följa det nationella folkhälso-
målet och ska enligt sin kompetensbeskrivning främja hälsa och förebygga sjukdom (Distrikts-
sköterskeföreningen i Sverige, 2008). Likväl ska alla sjuksköterskor arbeta hälsofrämjande 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Som stöd för sjuksköterskan i det hälsofrämjande arbetet 
har Socialstyrelsen (2011) tagit fram nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, där 
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grunden är någon form av rådgivning eller samtal, exempelvis motiverande samtal (Motivational 
interviewing [MI]). 

1.3 Motiverande samtal  

Studier har visat att MI är en effektiv samtalsmetod för att åstadkomma hälsorelaterade livsstils-
förändringar (Lundahl et al., 2013; Martins & McNeil, 2009; Rubak, Sandbæk, Lauritzen & 
Christensen, 2005; Thompson et al., 2011). Användandet av MI inom hälso- och sjukvården ökar 
i världen (Lundahl & Burke, 2009) och metoden har genomgått en snabb och omfattande 
utveckling från att under 80-talet ha tillämpats enbart inom missbruksvården, till att på 2000-talet 
även tillämpas vid beteendeförändringar mer generellt. MI utmanar traditionell rådgivning då 
metoden innebär ett samarbete mellan sjuksköterska och patient, samt betonar att patienten själv 
vet vad som är bäst (Miller & Rollnick, 2013). Tidigare forskning, som studerade patienters 
upplevelse av MI i samtal med sjuksköterskor, visar att patienter uppskattade metoden och 
upplevde att de med MI blev motiverade (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2014). 
Sjuksköterskans roll i MI är att stötta, uppmuntra och leda patienten i att utforska ambivalens och 
väcka motivation. Det underliggande perspektivet i metoden, den så kallade andan i MI, innefattar 
att acceptera, bekräfta och samarbeta med patienten samt visa respekt för hens autonomi. Andan i 
MI involverar också att visa empati samt framkalla och stärka patientens egna skäl, motivation och 
engagemang till förändring. För att underlätta kommunikationen och öka förståelsen för patienten, 
används i MI tekniker såsom att ställa öppna frågor, lyssna aktivt samt använda bekräftande 
reflektioner och sammanfattningar (Miller & Rollnick, 2013).  

1.4 Problemformulering  

Globalt är livsstilssjukdomar den främsta dödsorsaken och ett växande problem i världen, som 
orsakar lidande för patienter och skadar den socioekonomiska strukturen. Hälsan i Sverige är god. 
Det finns dock förbättringsområden, framförallt gällande kost och fysisk aktivitet och det ses en 
ökad förekomst av övervikt, fetma, högt blodtryck och psykisk ohälsa. De huvudsakliga 
riskfaktorerna för livsstilssjukdomar kan påverkas genom beteendeförändring. Sjuksköterskan ska 
enligt kompetensbeskrivningen arbeta hälsofrämjande och har därför en viktig roll i arbetet med 
beteendeförändringar. Forskning visar att MI är en effektiv samtalsmetod för att förändra 
ohälsosamma beteenden och studier beskriver att metoden uppskattas av patienter. Det är därför 
viktigt att studera sjuksköterskans upplevelse av metoden för att belysa positiva aspekter, samt 
identifiera vad som behöver förbättras och utvecklas, för framgångsrik implementering i det 
hälsofrämjande arbetet. 

2. Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av motiverande samtal i 
det hälsofrämjande arbetet. 

3. Metod 

3.1 Design 

Vald metod för studien var en systematiskt litteraturstudie med deskriptiv design, beskriven av 
Polit och Beck (2016). Flödesschema inspirerat av Polit och Beck (2016) användes under hela 
studieprocessen (se Figur 1). 
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Figur 1. Flödesschema över arbetsgången inspirerat av Polit och Beck (2016, s. 89). 

3.2 Datainsamling 

Systematiska sökningar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO (sökmatris, se 
Bilaga 1). Nyckelord identifierades från litteraturstudiens syfte, vilka var sjuksköterska, 
upplevelse, motiverande samtal och hälsofrämjande arbete. Nyckelorden översattes till engelska 
och ämnesord identifierades i respektive databas. Utifrån testsökningar identifierades ytterligare 
ämnesord samt fritextord ur artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte. Valda ämnes- och 
fritextord kombinerades i tre sökblock med den booleska operatorn OR (se Tabell 1). Sökblocken 
kombinerades därefter med operatorn AND. Nyckelordet hälsofrämjande arbete provsöktes men 
uteslöts då ordet begränsade sökningen. Några fritextord söktes med trunkering eller citattecken 
och några ämnesord utvidgades eller smalnades av med funktionerna explode/do not explode. 
Publiceringsspråk begränsades till engelska. Publikationsår begränsades till artiklar ej äldre än tio 
år (2007–2017). Artiklar i databaserna Cinahl och PsycINFO begränsades dessutom till att vara 
peer reviewed (sökmatris, se Bilaga 1). Parallellt gjordes manuell sökning via referenslistor.  

Tabell 1. Ämnes- och fritextord som inkluderades i respektive sökblock och databas. 

Databas Sökblock 1 
Sjuksköterska 

Sökblock 2 
Upplevelse 

Sökblock 3 
Motiverande samtal 

Cinahl 
 

Nurses OR  
Specialties, Nursing OR 
nurse* 

Job Experience OR Life Experiences 
OR Perception OR Attitude of Health 
Personell OR Nursing Role OR  
experience* OR perception* OR 
perspective* OR attitude* OR view* 

Motivational Interviewing OR 
motivational interviewing* 

PubMed  
 

Nurses OR  
Specialties, Nursing OR 
nurse* 

Life Change Events OR Sence of 
Coherence OR Perception OR  
Attitude of Health Personell OR  
experience* OR perception* OR 
perspective* OR attitude* OR view* 

Motivational Interviewing OR 
motivational interviewing* 

PsycINFO  Nurses OR Psychiatric 
Nurses OR Public Health 
Service Nurses OR School 
Nurses OR 
nurse* 

Experiences (Events) OR  
Life Experiences OR Perception OR  
Health Personell Attitudes OR  
experience* OR perception* OR 
perspective* OR attitude* OR view* 

Motivational Interviewing OR 
motivational interviewing* 

* Fritextord 

Steg 1.
Formulera 

syfte

Steg 2.
Utforma 

sök-
strategi
(val av 
databas, 
identi-

fiering av 
sökord, 
mm.)

Steg 3.
Sök efter, 
identifiera 
och hämta 
potentiella 

primär-
källor

Steg 4.
Dokumenter
a sökbeslut 

och 
handlingar

Steg 5.
Screena 

artiklar för 
relevans, 

lämplighet 
samt 

förkasta 
irrelevanta 

eller 
olämpliga 

artiklar

Steg 6.
Läs 

artiklar

Steg 7.
Abstrahera 
infomation

från 
artiklar

Steg 8. 
Kvalitets-
granska 
artiklar

Steg 9.
Analysera, 
samman-
ställ data 
och leta 

efter 
teman

Steg 10.
Förbered 
syntes/ 
kritiskt 

samman-
ställning 

Identifiera nya referenser, spår, vägar

Steg 1.

Formulera
syfte

Steg 2.

Utforma 
sökstrategi

(val av 
databas, 

identifiering
av sökord,

mm.)

Steg 5.

Screena 
artiklar för
relevans, 

lämplighet
samt

förkasta
irrelevanta

eller
olämpliga

artiklar

Steg 4.

Dokumentera 
sökbeslut

och
handlingar

Steg 3.

Sök efter, 
identifiera 

och 
hämta 

potentiella 
primär-
källor

Steg 6.

Läs
artiklar

Steg 7.

Abstrahera
information

från 
artiklar

Steg 8.

Kvalitets-
granska 
artiklar

Steg 10.

Förbered 
syntes/
kritisk 

samman-
ställning

Steg 9.

Analysera, 
sammanställ 

data och
leta efter 
teman

Identifiera nya referenser, spår, vägar
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3.3 Urval  

I studien inkluderades vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats samt mixade studier med tydliga 
kvalitativa delar. Artiklarna beskrev sjuksköterskans upplevelse av MI i det hälsofrämjande arbetet. 
Alla typer av sjuksköterskor och kliniska miljöer där hälsofrämjande arbete bedrevs inkluderades. 
Artiklar som beskrev flera yrkeskategorier inkluderas i de fall då en tydlig särgruppsredovisning 
förekom. Sekundärkällor och artiklar som handlade om studenter exkluderades. 

Framsökta artiklar inkluderades och exkluderades i olika steg utifrån urvalskriterierna samt 
värderades utifrån litteraturstudiens syfte. Urvalsstegen genomfördes gemensamt under 
kontinuerliga diskussioner. I de fall en artikel värderades olika gick den vidare till nästa urval. I 
första urvalet lästes artiklarnas titlar, totalt 476 stycken, och dubbletter exkluderades. I andra 
urvalet lästes artiklarnas sammanfattningar (abstrakt), totalt 213 stycken. I tredje urvalet lästes 50 
artiklar i fulltext. Exkluderade artiklar efter läsning i fulltext, samt de artiklar som bedömdes ha 
låg kvalitet vid kvalitetsgranskningen, redovisas med orsak till exkludering i Bilaga 2. Parallellt 
genomfördes manuell litteratursökning via referenslistor, vilket gav ytterligare en artikel. Totalt 
gick 17 artiklar vidare till kvalitetsgranskning. Flödesschema över urvalsprocessen, se Figur 2.  

Figur 2. Flödesschema över urvalsprocessen.  

3.4 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklarna genomfördes av båda författarna, oberoende av varandra, med 
stöd av granskningsmall för kvalitativa studier utformad av Örebro universitet (2015). De 17 
artiklarna granskades enligt mallen gällande vetenskaplig relevans och redlighet, urval och 
procedur, analys, resultat och kritiskt förhållningssätt. Utifrån granskningsmallen utformades ett 

PubMed
198 artiklar identifierade

Antal lästa abstrakt: 213

Antal lästa artiklar i fulltext: 50

Antal lästa titlar: 476

Antal kvalitetsgranskade artiklar: 
16+1

Artiklar inkluderade i 
litteraturstudien: 13

Exkluderade artiklar: 34

Exkluderade artiklar: 163

Manuell sökning
1 artikel identifierad

PsycINFO
99 artiklar identifierade

Cinahl
179 artiklar identifierade

Exkluderade artiklar: 263
(varav 142 dubbletter)

Exkluderade artiklar: 4
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poängsystem där positivt svar (”ja” eller ”ej tillämpligt”) gav ett poäng och negativt svar (”nej” 
eller ”oklart”) gav noll poäng. Maxpoäng var 32. Artiklarna bedömdes ha hög (28–32 poäng), 
medel (22–27 poäng) eller låg (0–21 poäng) kvalitet. Varje artikels slutgiltiga poäng diskuterades 
fram. Av de granskade artiklarna värderades sex artiklar till hög kvalitet, samt sju artiklar till 
medelkvalitet, och dessa inkluderades i litteraturstudien (se Bilaga 3). I samband med kvalitets-
granskningen sammanställdes artiklarna i en artikelmatris (se Bilaga 4). Fyra artiklar värderades 
till låg kvalitet och exkluderades (se Bilaga 2).  

3.5 Analys  

Vid bearbetning av artiklarnas resultat utfördes en induktiv manifest innehållsanalys med stöd av 
Graneheim och Lundmans (2004) metodartikel. I de mixade studierna analyserades enbart det 
kvalitativa resultatet. Artiklarna lästes först flera gånger för att få en känsla för helheten. 
Meningsbärande enheter (ME) som svarade mot studiens syfte identifierades individuellt, därefter 
genomfördes analysprocessen gemensamt. ME diskuterades och sammanfördes i ett dokument. 
ME kondenserades, kodades, grupperades och sammanfattades utifrån likheter och skillnader i 
subkategorier och kategorier (exempel, se Tabell 2).  

Tabell 2. Exempel ur analysprocessen. 

3.6 Etiska överväganden  

Genom hela forskningsprocessen eftersträvades att följa de rekommendationer gällande etik som 
Vetenskapsrådet (2011) förespråkar. Rekommendationerna innefattar att vara sanningsenlig, inte 
stjäla andras forskningsresultat, öppet redovisa metod och resultat, hålla god ordning i forskningen 
samt göra rättvisa bedömningar av andras forskning. De artiklar som inkluderades i litteratur-
studien var granskade och godkända av en etisk kommitté. En strävan fanns att göra resultatet 
sanningsenligt utan falsifiering, fabricering eller plagiering. Alla resultat som framkom 
presenterades även om de inte stämde överens med författarnas förväntningar.  

Meningsbärande enhet Kondensering Subkategori Kategori 
De flesta sjuksköterskor påpekade 
att utbildning i MI var ett 
nödvändigt villkor för att de skulle 
kunna använda MI-metoden 

Träning i MI 
nödvändigt för att 
använda MI 

Utbildning och 
träning 

Resurskrävande metod 
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4. Resultat 

Resultatet baseras på kvalitativ data ur 13 artiklar av god vetenskaplig kvalitet (artikelmatris, se 
Bilaga 4). Analysen resulterade i åtta subkategorier och tre kategorier, se Tabell 3.  

Tabell 3. Översikt av kategorier, subkategorier och de artiklar respektive kategoris resultat baseras på. 

Kategorier Subkategorier Artiklar kategorins resultat baseras på 

Betydelsefull  
metod 

Möjliggör beteendeförändring 

Berikar sjuksköterskeprofessionen 

Bonde, Bentsen & Hindhede (2014) 
Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh (2011) 
Casey (2007) 
Dina & Pajalic (2014) 
Graves, Garrett, Amiel, Ismail & Winkley (2016) 
Holmström, Asplund & Kristiansen (2013) 
Lindhardt et al. (2015) 
Lundberg, Jong, Kristiansen & Jong (2017) 
Robinson et al. (2008) 
Söderlund, Nilsen & Kristensson (2008) 
Söderlund, Nordqvist, Angbratt & Nilsen (2009) 
Östlund, Wadensten, Häggström & Kristofferzon (2014) 
Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström (2015b) 

Resurskrävande 
metod 

Utbildning och träning 

Tid  

Stöd 

Motivation  

Bonde et al. (2014) 
Brobeck et al. (2011) 
Casey (2007) 
Graves et al. (2016) 
Lindhardt et al (2015) 
Robinson et al. (2008) 
Söderlund et al. (2008) 
Söderlund et al. (2009) 
Östlund et al. (2014) 
Östlund et al. (2015b) 

Främjar en givande 
vårdrelation 

Ökat patientansvar 

Respektfull kontakt  

Bonde et al. (2014) 
Brobeck et al. (2011) 
Casey (2007) 
Graves et al. (2016) 
Holmström et al. (2013) 
Lindhardt et al (2015) 
Lundberg et al. (2017) 
Robinson et al. (2008) 
Söderlund et al. (2008) 
Söderlund et al. (2009) 
Östlund et al. (2014) 
Östlund et al. (2015b) 
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4.1 Betydelsefull metod 

4.1.1 Möjliggör beteendeförändring 
Sjuksköterskor i studiens samtliga artiklar upplevde att MI var en betydelsefull metod som 
möjliggjorde beteendeförändring. Metoden beskrevs vara användbar i många situationer och inom 
flera hälsofrämjande områden (Brobeck et al., 2011; Casey, 2007; Lindhardt et al., 2015; Robinson 
et al., 2008). De som arbetade på en akutvårdsavdelning ansåg att MI var mest passande i 
öppenvården med friskare patienter (Casey, 2007). Metoden kunde användas i korta och långa 
dialoger, i grupp och individuellt, och några sjuksköterskor upplevde det effektivt att endast 
använda delar av MI (Brobeck et al., 2011). Kommunikationen med kollegor främjades och 
metoden beskrevs vara användbar även utanför arbetsplatsen (Brobeck et al., 2011; Lindhardt et 
al., 2015). MI upplevdes vara särskilt användbart för att ta upp känsliga ämnen såsom övervikt och 
fetma, anorexia, (Söderlund et al., 2009), psykisk ohälsa (Dina & Pajalic, 2014) och sexuell hälsa 
(Graves et al., 2016). Några menade att MI var kompatibelt med deras normer och värderingar samt 
metoder de redan använde för beteendeförändring (Bonde et al., 2014). Andra ansåg däremot att 
metoden skilde sig markant från hur de tidigare arbetat med rådgivning (Söderlund et al., 2008). 

MI ansågs vara ett viktigt och nödvändigt redskap i det hälsofrämjande arbetet (Holmström et al., 
2013; Östlund et al., 2014, 2015b). Med metoden kunde sjuksköterskorna motivera sina patienter 
(Graves et al., 2016; Lindhardt et al., 2015; Robinson et al., 2008; Östlund et al., 2014, 2015b). MI 
strukturerade samtalet och klargjorde sjuksköterskans hälsofrämjande roll (Brobeck et al., 2011). 
Sjuksköterskor upplevde att de med metoden fick en känsla för om patienten var redo, samt att de 
blev mer uthålliga i patientens förändringsprocess (Casey, 2007; Östlund et al., 2015b). Återfall 
och förändrad motivation sågs ej som något misslyckande utan som en del av förändringen 
(Brobeck et al., 2011). Även om patienten inte var redo att genomgå en förändring skapade MI en 
grund för förändring i framtiden och sjuksköterskorna var övertygade om att de hade gett patienten 
något positivt (Brobeck et al., 2011; Östlund et al., 2015b).  

Det fanns tillfällen då MI inte ansågs vara aktuellt att använda. Exempel på sådana tillfällen var då 
patienten förväntade sig råd och information (Östlund et al., 2015b) samt då hälsotillståndet ansågs 
vara för informationskrävande (Bonde et al., 2014; Östlund et al., 2015b). Ytterligare tillfällen var 
då patienter var svårt sjuka och inte ansågs mottagliga för MI (Casey, 2007) samt då 
hälsoproblemet beskrevs vara övergående utan MI-intervention (Söderlund et al., 2009; Östlund et 
al., 2014).  

4.1.2 Berikar sjuksköterskeprofessionen  
Sjuksköterskor upplevde att MI var berikande (Brobeck et al., 2011; Casey, 2007; Lindhardt et al., 
2015; Robinson et al., 2008; Söderlund et al., 2008, 2009; Östlund et al., 2015b). Det var 
stimulerande och de fick en positiv känsla när patienten blev motiverad och uppnådde resultat. 
Metoden beskrevs även vara rolig (Östlund et al., 2014) och sjuksköterskor tyckte om att följa 
patientens förändringsprocess (Brobeck et al., 2011). Med MI upplevdes de göra mer för sina 
patienter (Casey, 2007). Metoden var dessutom utvecklande. Exempelvis förändrades 
rådgivningen från att inte bara ge information, till att sjuksköterskan istället lyssnade på patienten 
och uppmuntrade hen till självreflektion (Söderlund et al., 2008, 2009). Således utvecklades en 
medvetenhet om kommunikationens betydelse i sjukvården och metoden gav nya strategier i att 
hantera känsliga ämnen, svåra arbetssituationer (Lindhardt et al., 2015) samt patientmotstånd 
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(Brobeck et al., 2011). Sjuksköterskans professionalitet stärktes då MI tydliggjorde patientfokus 
och fick hen att prata mindre om sig själv (Lindhardt et al., 2015). Metoden gav ett holistiskt fokus, 
ett nytt sätt att se på patienten (Robinson et al., 2008). Sjuksköterskorna blev även mer självsäkra, 
de kunde lita till sin egen förmåga och kände sig trygga i besluten de tog (Brobeck et al., 2011; 
Lindhardt et al., 2015).  

4.2 Resurskrävande metod  

4.2.1 Utbildning och träning  
Sjuksköterskor upplevde att MI var en krävande metod (Brobeck et al., 2011; Casey, 2007; Graves 
et al., 2016; Lindhardt et al., 2015; Robinson et al., 2008; Söderlund et al., 2008; Östlund et al., 
2014, 2015b). Metodens tekniker ansågs svåra att praktisera (Brobeck et al., 2011; Robinson et al., 
2008; Söderlund et al., 2008; Östlund et al., 2014, 2015b). Det var svårt att lära nytt och överge 
rotade vanor, att inte ge råd (Lindhardt et al., 2015; Robinson et al., 2008; Söderlund et al., 2008; 
Östlund et al., 2015b). Metoden upplevdes även konstlad (Östlund et al., 2014, 2015b) och 
sjuksköterskor kände sig osäkra när de använde metoden, en oro över att inte göra rätt (Casey, 
2007; Graves et al., 2016; Östlund et al., 2014, 2015b). Bristande kunskap beskrevs vara ett hinder 
för att använda MI (Östlund et al., 2014). 

För att lära sig MI ansåg några sjuksköterskor att en tredagarskurs var tillräcklig, men att 
uppföljande kurser krävdes för att bli skicklig (Lindhardt et al., 2015). Andra indikerade att MI inte 
kunde läras genom en kurs (Brobeck et al., 2011, Östlund et al., 2015b) eller genom att enbart läsa 
sig till kunskapen (Brobeck et al., 2011; Lindhardt et al., 2015). Det fanns önskemål om mer 
utbildning (Casey, 2007) och sjuksköterskor upplevde att ju mer de förstod principerna i MI, desto 
mer uppskattade de metoden (Söderlund et al., 2008). Det var nödvändigt att kontinuerligt träna 
och praktisera MI för att lära sig och utvecklas i metoden (Brobeck et al., 2011; Söderlund et al., 
2008; Östlund et al., 2014, 2015b). Utan kontinuitet blev metoden ingen vana och det var då lätt 
att glömma bort att använda den (Östlund et al., 2014, 2015b). Även reflektion med samt 
återkoppling från kollegor och handledare ansågs viktigt för att utvecklas (Brobeck et al., 2011; 
Graves et al., 2016; Lindhardt et al., 2015; Robinson et al., 2008; Söderlund et al., 2008; Östlund, 
et al., 2015b). Professionell erfarenhet gav en känsla av trygghet och var viktig för att kunna ta till 
sig metoden (Brobeck et al., 2011). 

4.2.2 Tid 
Sjuksköterskor i flera studier upplevde att MI var tidskrävande (Brobeck et al., 2011; Casey, 2007; 
Graves et al., 2016; Lindhardt et al., 2015; Robinson et al., 2008; Östlund et al., 2014, 2015b). För 
att lyckas med livsstilsförändringen ansågs det nödvändigt och välgörande att låta samtalen ta tid 
(Brobeck et al., 2011; Casey, 2007; Graves et al., 2016). Några menade att korta regelbundna 
samtal var mest användbara, men för uppföljande samtal krävdes mer tid (Casey, 2007). Det 
upplevdes dock finnas kulturella krav på att åstadkomma snabba lösningar, ”quick-fix”, vilket 
skapade spänningar gentemot den hälsofrämjande förändringsprocessen (Robinson et al., 2008). 
Hinder och skäl till att inte använda MI var tidsbrist (Casey, 2007; Graves et al., 2016; Lindhardt 
et al., 2015; Östlund et al., 2014, 2015b). Tidsbristen beskrevs bero på uppbokade scheman 
(Lindhardt et al., 2015), att de hade för korta möten med patienterna (Östlund et al., 2015b) eller 
för korta vårdtider för att ens påbörja MI (Casey, 2007). Sjuksköterskor menade att tidsbristen 
medförde återfall i gamla sätt att kommunicera, rådgivning (Lindhardt et al., 2015; Östlund et al., 
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2015b). Bristen på tid var även ett hinder för att engagera sig i långa konversationer. Önskemål om 
mer tid för MI uttrycktes (Östlund et al., 2014). 

4.2.3 Stöd 
Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att ha stöd från omgivningen då de använde sig av MI i 
det hälsofrämjande arbetet (Bonde et al., 2014; Casey, 2007; Graves et al., 2016; Lindhardt et al., 
2015; Robinson et al., 2008; Östlund et al., 2015b). Regelbundet stöd från kollegor var positivt och 
hjälpande (Graves et al., 2016; Söderlund et al., 2008; Östlund et al., 2015b). Utan stöd var det lätt 
att falla tillbaka i gamla vanor (Söderlund et al., 2008) och sjuksköterskor önskade press, 
påminnelser och uppskattning från medarbetare (Östlund et al., 2015b). Flera sjuksköterskor 
saknade stöd från ledningen (Lindhardt et al., 2015; Östlund et al., 2015b). Ledningen verkade inte 
bry sig om ifall de använde MI efter erhållen utbildning och sjuksköterskorna saknade uppföljning 
samt uppskattning (Östlund et al., 2015b). De beskrev även att ledningen saknade förståelse för 
och inte lyssnade på att MI tog tid, vilket skapade frustration (Lindhardt et al., 2015). 

För framgångsrik implementering av MI på arbetsplatsen beskrev sjuksköterskor att det krävdes en 
öppenhet bland kollegor och ledning. Överenskommelse om hur metoden skulle användas på 
arbetsplatsen behövde diskuteras. Om beslut togs att alla skulle använda MI menade sjuksköterskor 
att alla skulle få möjlighet att lära sig metoden. De önskade stöd i form av instruktioner på posters 
och kort samt att MI skulle ordineras av läkare (Östlund et al., 2015b). Arbetsstrukturen upplevdes 
hindra användandet av MI på grund av bristande kontinuitet, tung arbetsbörda (Casey, 2007), att 
de hade för många patienter eller fel typ av kontor/rum (Östlund et al., 2015b). Skolsköterskor som 
jobbade med överviktiga barn saknade stöd från samhället. De upplevde att samhället motarbetade 
livsstilsförändringar genom att ej göra hälsosamma val lättillgängliga. Det ansågs orättvist att, 
enligt MI, lägga ansvaret på familjen, och skolsköterskorna menade att skolan och kommunen 
borde anta en mer hälsofrämjande roll (Bonde et al., 2014). 

4.2.4 Motivation  
Sjuksköterskor upplevde att patientens motivation var av betydelse i det hälsofrämjande samtalet 
(Bonde et al., 2014; Brobeck et al., 2011; Graves et al., 2016; Robinson et al., 2008; Söderlund et 
al., 2008, 2009; Östlund et al., 2014, 2015b). De som arbetade med överviktiga barn upplevde att 
det var lättare att genomföra ett MI-samtal om barnen var samarbetsvilliga och insiktsfulla, samt 
om föräldrarna var motiverade och villiga till hjälp. Samtalet underlättades även när föräldrarna 
ansåg att övervikten var ett problem (Söderlund et al., 2009). Patientmotstånd var något som kunde 
försvåra användandet av MI (Bonde et al., 2014; Graves et al., 2016; Robinson et al., 2008; 
Söderlund et al., 2008, 2009; Östlund et al., 2014). Patientmotstånd kunde vara då patienten inte 
insåg att det fanns problem att åtgärda (Bonde et al., 2014; Robinson et al., 2008; Söderlund et al., 
2009) eller då hen inte var villig eller motiverad att ta eget ansvar för sin hälsa (Graves et al., 2016; 
Söderlund et al., 2008, 2009). Sjuksköterskor upplevde att patientmotstånd var frustrerande och 
svårt att acceptera, då patienten inte kom vidare i förändringsprocessen, vilket skapade en känsla 
av misslyckande (Robinson et al., 2008; Söderlund et al., 2008). Det beskrevs dock att motivation 
inte kunde tvingas fram och det var viktigt att inse att de hade fört ett bra samtal även om patienten 
var ointresserad (Brobeck et al., 2011). 

Sjuksköterskor menade att även deras egen motivation hade betydelse för användandet av MI i det 
hälsofrämjande samtalet (Brobeck et al., 2011; Lindhardt et al., 2015; Robinson et al., 2008; 
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Söderlund et al., 2009; Östlund et al., 2014, 2015b). De upplevde att deras villighet samt personliga 
intresse krävdes för att anta metoden (Brobeck et al., 2011; Söderlund et al., 2009; Östlund et al., 
2015b). En sjuksköterska ansåg att det krävdes mod då det kunde kännas otryggt och främmande 
att använda MI (Östlund et al., 2015b). Att vara flexibel, anpassningsbar och ha en öppen 
inställning upplevdes fördelaktigt då patienter svarade olika på metoden (Robinson et al., 2008; 
Östlund et al., 2015b). Flera sjuksköterskor såg fördelar i att använda MI då patientansvaret 
minskade deras arbetsbörda (Bonde et al., 2014; Graves et al., 2016; Söderlund et al., 2009; Östlund 
et al., 2015b). De som saknade motivation till att använda metoden beskrev att de ogillade den och 
att den inte passar alla (Östlund et al., 2014, 2015b), att den kändes påtvingad samt egen lathet, att 
det var lättare att göra som tidigare (Östlund et al., 2015b). Tidigare erfarenheter av rådgivning, 
samt kunskap om andra metoder för att motivera patienter, kunde hindra sjuksköterskan att 
uppskatta fördelarna med MI (Lindhardt et al., 2015; Östlund et al., 2014).  

4.3 Främjar en givande vårdrelation  

4.3.1 Ökat patientansvar  
Sjuksköterskor upplevde att MI förde över ansvaret för livsstilsförändring till patienten (Bonde et 
al., 2014; Brobeck et al., 2011; Graves et al., 2016; Robinson et al., 2008; Söderlund et al., 2009; 
Östlund et al., 2015b). De kunde vara i bakgrunden och låta patienten och hens behov vara i 
centrum (Brobeck et al., 2011; Lindhardt et al., 2015; Robinson et al., 2008). MI ansågs väcka 
patientens intresse (Östlund et al., 2014) och gjorde hen till en aktiv deltagare i sin förändring samt 
gav kontroll (Brobeck et al., 2011; Graves et al., 2016; Östlund et al., 2014, 2015b). Patienten 
hjälptes att hitta egna lösningar och förändringsstrategier (Brobeck et al., 2011) och MI 
tydliggjorde att patienten var experten i hur hen skulle motiveras till beteendeförändring (Brobeck 
et al., 2011; Robinson et al., 2008; Söderlund et al., 2009; Östlund et al., 2015b). Sjuksköterskor 
var noggranna med att patienter skulle dra egna slutsatser (Lindhardt et al., 2015) och beskrev att 
livsstilsförändringen då var mer sannolik att lyckas (Bonde et al., 2014; Brobeck et al., 2011). 
Patienten upplevdes tillfredsställd då hen såg att metoden fungerade (Brobeck et al., 2011). 
Sjuksköterskor som arbetade med barn menade att en involvering av föräldrar var optimalt, då de 
ansåg att barn inte bör hållas ensamt ansvariga för sin hälsa (Bonde et al., 2014; Söderlund et al., 
2009). Låg IQ beskrevs i en studie kunna vara ett hinder för patientansvar, det kunde vara svårt att 
få dem att delta (Graves et al., 2016). 

4.3.2 Respektfull kontakt 
Sjuksköterskor upplevde att MI gav ett respektfullt bemötande i hälsofrämjande samtal (Bonde et 
al., 2014; Brobeck et al., 2011; Casey, 2007; Lindhardt et al., 2015; Robinson et al., 2008; 
Söderlund et al., 2008; Östlund et al., 2014, 2015b). MI var anspråkslöst, empatiskt, icke dömande 
och inte tillrättavisande (Östlund et al., 2014). Metoden lade inte heller skuld på patienter (Östlund 
et al., 2015b). Det upplevdes respektfullt att fråga om lov då sjuksköterskorna på så vis undvek att 
tränga sig på (Bonde et al., 2014, Lindhardt et al., 2015). När sjuksköterskorna använde MI fick de 
en ökad acceptans och förståelse för sina patienter (Bonde et al., 2014; Robinson et al., 2008). Att 
visa respekt, ej förolämpa eller ställa för höga krav ansågs viktigt i vårdrelationen (Brobeck et al., 
2011).  

Sjuksköterskor upplevde att MI främjade kontakten med patienterna, den blev bättre och mer 
betydelsefull (Brobeck et al., 2011; Graves et al., 2016; Holmström et al., 2013; Lindhardt et al., 
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2015; Lundberg et al., 2017; Robinson et al., 2008; Östlund et al., 2014, 2015b). I en studie 
upplevdes kontakten personlig (Lundberg et al., 2017). MI underlättades om sjuksköterskorna 
redan innan samtalet hade en kontakt med patienten (Casey, 2007) och det var även viktigt att 
bibehålla den efter måluppfyllelse (Brobeck et al., 2011). MI främjade en positiv atmosfär (Östlund 
et al., 2015b), gynnade kommunikationen (Östlund et al., 2014) samt etablerade förtroende 
(Brobeck et al., 2011; Söderlund et al., 2008; Östlund et al., 2015b). Sjuksköterskorna beskrev att 
patienterna uppskattade att bli lyssnade på och bli förstådda (Östlund et al., 2015b). Sjuksköterskor 
i flera studier upplevde att metoden fick patienten att öppna sig (Bonde et al., 2014; Brobeck et al., 
2011; Graves et al., 2016; Holmström et al., 2013; Lindhardt et al., 2015; Robinson et al., 2008; 
Söderlund et al., 2008, 2009; Östlund et al., 2015b). Rikare och ny information genererades, vilket 
gav sjuksköterskan en djupare och bredare bild av patienten (Holmström et al., 2013; Robinson et 
al., 2008; Söderlund et al., 2008; Östlund et al., 2015b). Sådana djupa samtal fick en sjuksköterska 
att känna sig obekväm och hon oroade sig över huruvida de tillhörde hennes profession (Graves et 
al., 2016). Sjuksköterskor upplevde att MI främjade nära samverkan (Lindhardt et al., 2015; 
Robinson et al., 2008) och gav en jämlik vårdrelation (Östlund et al., 2014, 2015b). 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

I metoddiskussionen kommer litteraturstudiens metod, datainsamling, urval, analys, kvalitets-
granskning av artiklar, samt studiens metodologiska kvalitet att diskuteras. 

En litteraturstudie valdes som metod, då en sådan enligt Polit och Beck (2016) ger en överblick av 
kunskapsläget, vilket kan bidra till nya slutsatser. Alternativet att göra en intervjustudie 
övervägdes, då den enligt Polit och Beck (2016) ger datadjup. Fördelen med en litteraturstudie är 
att studerat fenomen belyses från multipla perspektiv då upplevelser erhålls från ett stort antal 
individer (ibid.). Till litteraturstudien valdes en deskriptiv design då syftet var att beskriva ett 
fenomen, sjuksköterskans upplevelser av MI i det hälsofrämjande arbetet. Flödesschema inspirerat 
av Polit och Beck (2016) användes för att ge stöd och skapa struktur i arbetsprocessen, vilket ökar 
litteraturstudiens tillförlitlighet (ibid.).  

Efter att syftet formulerats påbörjades datainsamlingen med litteratursökning i tre olika databaser. 
Att söka i flera databaser minimerar enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU, 2014) risken för systematiska fel (bias) och anses därför öka litteraturstudiens tillförlitlighet. 
Testsökningar genomfördes med databasernas egna ämnesord, vilket Polit och Beck (2016) 
rekommenderar vid systematiska sökningar, för att fånga in relevanta artiklar. Då ämnesorden inte 
resulterade i tillräckligt många vetenskapliga artiklar valdes att göra en bredare sökning. Fördelen 
med en bred sökning är enligt SBU (2014) att möjligheterna att finna det mesta ökar. Sökningen 
kompletterades med fritextord, vilket SBU (2014) beskriver är en fördel då studier som ej blivit 
indexerade, söks fram. Författarna bedömde vilka sökord som var passande och deras åsikter kan 
ha påverkat litteraturstudiens pålitlighet. Dessutom togs sökblock för hälsofrämjande arbete bort, 
då det enligt SBU (2014) är relevant att söka med färre sökblock för att besvara en frågeställning 
där det finns få publicerade studier. Begränsningen att bara ta med engelskspråkiga artiklar kan ha 
inneburit förlust av relevant forskning. För att få relevant och aktuell forskning och på så vis stärka 
studiens tillförlitlighet och pålitlighet, begränsades publikationsår till de senaste tio åren, då 
användningen av MI, enligt Miller och Rollnick (2013), utökades till beteendeförändringar mer 
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generellt under den perioden. Begränsningen peer reviewed användes, vilket ökar studiens 
pålitlighet, då det enligt Polit och Beck (2016) innebär att artiklarna är kritiskt granskade av 
ämnesexperter. Litteraturstudiens pålitlighet ökade även på grund av den manuella sökningen som 
utfördes, då det enligt SBU (2014) minskar risken för bias. 

I urvalet inkluderades vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats, samt mixade studier med tydliga 
kvalitativa delar, då syftet var att studera subjektiva upplevelser. Litteraturstudiens tillförlitlighet 
ökade således, då det enligt SBU (2014) är relevant att undersöka subjektiva upplevelser med 
kvalitativa forskningsmetoder, för att förstå sammanhanget och få en djupare förståelse. Flera 
studier exkluderades i urvalet då tydlig särgruppsredovisning av olika yrkeskategorier saknades 
samt då det var otydligt om upplevelserna enbart gällde metoden MI. Exkluderingen medförde att 
upplevelser gick förlorade men ökade resultatets tillförlitlighet och överförbarhet. En medvetenhet 
fanns om att valet att studera både specialistsjuksköterskor och allmänna sjuksköterskor från olika 
miljöer, kunde påverka resultatets överförbarhet, då sjuksköterskorna i de olika kontexterna hade 
olika förutsättningar och erfarenheter. Då sökningen resulterade i ett stort antal träffar finns enligt 
SBU (2014), på grund av den mänskliga faktorn, en risk att relevanta artiklar i urvalsprocessen 
sållats bort av misstag. Risken minskades och pålitligheten ökade då det var två personer som 
gjorde urvalet, vilket rekommenderas av SBU (2014). SBU förespråkar dock att varje urvalssteg 
bör utföras av forskare oberoende av varandra, vilket av tidsbrist ej var möjligt och kan ha minskat 
pålitligheten. För att ytterligare minska risken att i urvalsprocessen exkludera relevanta artiklar, 
exempelvis då abstrakt ej beskrev att artikeln innehöll en kvalitativ del, valdes, då en artikel 
värderades olika, att enligt rekommendation av SBU (2014) låta den gå vidare till nästa urval.  

Vid dataanalysen genomfördes en manifest innehållsanalys, vilket av Graneheim och Lundman 
(2004) rekommenderas oerfarna forskare. Det är oundvikligt och önskvärt med en viss tolkning av 
data i kvalitativ innehållsanalys. Forskarens tolkning influeras av hens förförståelse och det sker 
en balansgång i hur mycket tolkningen påverkar resultatet (ibid.). Författarna är distriktssköterske-
studenter med viss erfarenhet av MI samt hälsofrämjande arbete och det finns en risk att resultatet 
färgades av den förförståelsen. Att enligt Polit och Beck (2016) vara två vid analysen minskade 
risken att relevant data gick förlorad och ökade således litteraturstudiens tillförlitlighet. 
Pålitligheten däremot kan ha minskat, då det fanns en risk att data feltolkats på grund av bristande 
kunskaper i det engelska språket. Genom hela forskningsprocessen fanns en strävan att vara 
självkritisk, noggrann och tydlig, vilket enligt Polit och Beck (2016) ökar litteraturstudiens 
trovärdighet. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes med validerade granskningsmallar, vilket enligt Polit och 
Beck (2016) är en styrka och ökar studiens tillförlitlighet. Den bristande erfarenheten av 
kvalitetsgranskning kan ha inneburit att artiklar värderats felaktigt, vilket kan ha minskat studiens 
pålitlighet. Pålitligheten ökade då författarna genomförde värderingen oberoende av varandra, 
något som SBU (2014) förordar. Vid kvalitetsgranskningen värderades 13 av totalt 17 granskade 
artiklar till medel eller hög kvalitet, vilka inkluderades i studien. Litteraturstudien baserades 
därmed på artiklar av god vetenskaplig kvalitet med få brister, vilket stärker studiens tillförlitlighet, 
pålitlighet och överförbarhet. Artiklarna bedömdes exempelvis ha relevanta forskningsansatser, 
lämpliga urval och datainsamlingsmetoder samt ha etiskt tillstånd. För respektive artikels styrkor 
och svagheter, se Bilaga 3 och Bilaga 4. Den begränsade mängden tillgänglig forskning i ämnet 
kan ha påverkat litteraturstudiens tillförlitlighet. 
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De inkluderade studierna var genomförda i Australien, Danmark, England, Irland samt Sverige och 
representerade sjuksköterskor som arbetade på distriktssköterskemottagning, läkarmottagning, i 
mödravård, barnhälsovård, skolhälsa samt på akutvårdsavdelning. Enligt SBU (2014) ökar studiens 
trovärdighet då de inkluderade studierna enligt ovan gjorts med varierande populationer och då 
resultaten pekar åt samma håll (ibid.). Att forskningsgrupper återkommer i litteraturstudien kan 
däremot enligt SBU (2014) ha minskat trovärdigheten. Då de inkluderade studierna beskrev 
svenska förhållanden, men även täckte ett brett geografiskt område, anses att studieresultatet kan 
överföras till en varierad kontext. Det är dock enligt Graneheim och Lundman (2004) upp till 
läsaren själv att bedöma överförbarheten, vilket möjliggörs exempelvis genom en välbeskriven 
metod och en rik presentation av resultatet. 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av motiverande samtal i 
det hälsofrämjande arbetet. I studien framkom att MI var en betydelsefull metod som möjliggjorde 
beteendeförändring och berikade sjuksköterskeprofessionen. MI krävde resurser i form av 
utbildning och träning, tid, stöd samt både patientens och sjuksköterskans motivation. MI sågs leda 
till ökat patientansvar och skapade en respektfull kontakt, faktorer som bidrog till en givande 
vårdrelation. 

Sjuksköterskor i litteraturstudiens samtliga artiklar upplevde att MI möjliggjorde beteende-
förändring i det hälsofrämjande arbetet, vilket stöds av ett flertal studier (Lundahl et al., 2013; 
Martins & McNeil, 2009; Rubak et al., 2005; Thompson et al., 2011). De olika studierna visade att 
ohälsosamma beteenden såsom fysisk inaktivitet, matvanor och riskkonsumtion av alkohol, kunde 
förändras med hjälp av MI (ibid.). Rubak et al. (2005) menade att även små beteendeförändringar, 
som ej för tillfället gav mätbara resultat, var betydelsefulla då de startade en förändringsprocess i 
patienten. Litteraturstudien uppvisade ett liknande resultat, då MI upplevdes ge en bra grund för 
förändring i framtiden, även om patienten inte var redo att genomgå en förändring för tillfället. 

MI ansågs ge ett ökat patientansvar, något som sjuksköterskor i litteraturstudien upplevde göra 
livsstilsförändringen mer sannolik att lyckas. Ett mer patientcentrerat fokus ökar enligt flera studier 
chanserna för beteendeförändring bland patienter. Att arbeta mer patientcentrerat leder även till 
minskat nyttjande av hälso- och sjukvården, vilket leder till lägre samhällskostnader (Bertakis & 
Azari, 2011; Ekman et al., 2012). Att i hälsofrämjande syfte försöka förändra någons beteende kan 
enligt Pender et al. (2015) medföra etiska dilemman. Även om patientansvaret kan vara 
bemyndigande för många, kan det även ses som en anklagelse, att orsaken till ohälsan skulle vara 
patientens eget fel (ibid.). MI är enligt Miller och Rollnick (2013) en metod som bygger på respekt 
och empati och ett antagande kan vara att risken för skuldbeläggande minskar. Det antagandet 
styrks då sjuksköterskorna i litteraturstudien menade att de blev mer empatiska med hjälp av MI, 
samt då patienter upplevdes uppskatta bemötandet de fick. 

MI beskrevs vara en användbar och flexibel metod, både till person, tid och rum, vilket styrks av 
flera studier (Emmons & Rollnick, 2001; Miller, 2004; Rubak et al., 2005). Särskilt användbar 
upplevdes metoden vara för att ta upp känsliga ämnen. Sjuksköterskor ansåg dessutom att MI fick 
patienter att själva påbörja djupa samtal, något som inte alla sjuksköterskor var bekväma med. 
Tidigare forskning visar att sjuksköterskor kunde känna sig sårbara när de diskuterade 
känsloladdade ämnen (Hörnsten, Lindahl, Persson & Edvardsson, 2014). I litteraturstudien ansågs 
MI dock även ge strategier för att hantera dessa ämnen.  
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Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskor upplevde MI berikande och utvecklande. 
Metoden uppfattades dock svår, det var lätt att falla tillbaka i gamla vanor och de upplevde behov 
av mer utbildning och träning. Östlund, Kristofferzon, Häggström och Wadensten (2015a) 
beskriver att MI kräver kontinuerlig träning, återkoppling och handledning, annars tenderar 
sjuksköterskor att inte använda teknikerna. Det viktiga enligt tidigare forskning är dock inte 
teknikerna i sig, utan själva andan i MI, det vill säga samarbetet och att patienten får möjlighet att 
uttrycka sina egna argument för förändring (Emmons & Rollnick; 2001; Miller & Moyers, 2006). 
Med fokus på tekniker kan andan i MI tappas bort. För att lära andan krävs således både träning 
och en öppen inställning, att vara intresserad och nyfiken på patientens perspektiv (ibid.). 
Litteraturstudiens resultat, att sjuksköterskornas egen inställning, intresse och engagemang, 
krävdes för att anta metoden, stämmer överens med vad tidigare forskning beskrivit.  

Stöd från ledningen var något sjuksköterskorna i litteraturstudien ansåg var viktigt, men saknade. 
Ledningen verkade inte förstå att hälsofrämjande arbete med MI krävde resurser för att kunna 
praktiseras, exempelvis i form av intresse, tid och träning. Tidigare forskning visar att 
sjuksköterskor ofta känner sig ensamma i sina ansträngningar mot hälsofrämjande arbete (Cohen, 
2006) och de upplevde att sjukdomsfokuserad vård prioriteras (Jerdén, Hillervik, Hansson, 
Flacking & Weinehall, 2006; Wilhelmsson & Lindberg; 2009). I litteraturstudien upplevdes att inte 
heller samhället prioriterade hälsofrämjande insatser. Enligt Pender et al. (2015) har samhälls-
aktörer ett stort ansvar i att arbeta hälsofrämjande, då hälsan påverkas av många faktorer, även 
utanför individen. För implementering av MI upplevde sjuksköterskorna i litteraturstudien att 
överenskommelse kring användandet krävdes. Tidigare forskning visar på vikten av stöd från 
omgivningen i det hälsofrämjande arbetet. Stödet visade sig gynna ett bra klimat och medförde att 
sjuksköterskans arbete upplevdes viktigt och värdefullt (Cohen, 2006; Jerdén et al., 2006; Maijala, 
Tossavainen & Turunen, 2015).  

Något som inte framkom i resultatet var om, och i så fall hur, faktorer som genus, socioekonomi 
och kultur kunde påverka MI-samtalet. Tidigare forskning har visat att sådana faktorer påverkar 
hälsofrämjande samtal. Exempelvis beskrev sjuksköterskor i studien av Hörnsten et al. (2014) att 
det var viktigt att vara finkänslig i hälsofrämjande möten med patienter från andra kulturer och det 
var avgörande att inkludera patienternas egna upplevelser, då deras livssituationer kunde skilja sig 
från sjuksköterskans erfarenheter. Språkbarriärer kunde vara ett hinder (ibid.). Patienter som enligt 
tidigare forskning upplevdes mest nöjda med hälsosamtal var de äldre, de med kortare utbildning 
samt män. Rökare och de med sämre hälsostatus upplevde samtalen mindre hjälpsamma, de kände 
sig anklagade, och upplevde sjuksköterskan mindre empatisk (Voogdt-Pruis, Gorgels, van Ree, 
van Hoef & Beusmans, 2010). Även rådgivarens kön har visats påverka hälsosamtal. Samtal mellan 
två kvinnor beskrevs vara mest patientcentrerade, medan samtal mellan en kvinnlig rådgivare och 
en manlig patient var minst gynnsamma, då de ledde till spänningar, möjligen uppkomna ur 
könskonflikter (Sandhu, Adams, Singleton, Clark-Carter & Kidd, 2009). Vidare forskning krävs 
för att belysa om användandet av MI, som enligt litteraturstudien visats främja en givande 
vårdrelation, skulle kunna underlätta sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med ovan nämnda 
grupper. 
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6. Slutsats och kliniska implikationer 

Hälsofrämjande arbete krävs, både nationellt och internationellt, då livsstilsrelaterad ohälsa ger 
upphov till patienters lidande, samt orsakar stor del av de globala dödsfallen. Sjuksköterskor inom 
hälso- och sjukvårdens alla områden ska, enligt kompetensbeskrivningen, arbeta hälsofrämjande 
och samtal om livsstilsförändringar är då en viktig del. Litteraturstudien anses därför vara relevant, 
då den beskriver sjuksköterskors upplevelser av motiverande samtal i det hälsofrämjande arbetet. 
Genom studien erhålls en ökad förståelse för vad som krävs för att på ett tillfredsställande sätt 
kunna implementera MI, samt fördelar sjuksköterskor anser att metoden ger. Resultatet visade att 
MI krävde resurser såsom utbildning och träning, tid, stöd och motivation, resurser vilka personer 
i ledande ställning måste vara medvetna om och tillgodose, för att sjuksköterskan ska kunna 
bedriva det hälsofrämjande arbete som hen är obligerad att göra. Metoden ansågs vara ett 
betydelsefullt verktyg, som möjliggjorde beteendeförändring hos patienter, gav en värdefull 
kontakt och ett ökat patientansvar samt berikade professionen. Genom att belysa fördelarna med 
MI kan ett ökat intresse för metoden erhållas, vilket skulle kunna bidra till ett större engagemang 
för hälsofrämjande beteendeförändringar, i sjuksköterskans dagliga arbete.   
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Medicin, Örebro Universitet. Tillgänglig Blackboard, Örebro universitet, 19 september, 2017. 

Östlund, A., Kristofferzon, M., Häggström, E., & Wadensten, B. (2015a). Primary care nurses' 
performance in motivational interviewing: A quantitative descriptive study. BMC Family 
Practice, 16(1), 1-12. doi:10.1186/s12875-015-0304-z 

*Östlund, A., Wadensten, B., Häggström, E., & Kristofferzon, M. (2014). District nurses' and 
registered nurses' training in and use of motivational interviewing in primary care settings. 
Journal of Clinical Nursing, 23(15/16), 2284-2294. doi:10.1111/jocn.12509 
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interviewing: Experiences of primary care nurses trained in the method. Nurse Education In 
Practice, 15(2), 111-118. doi:10.1016/j.nepr.2014.11.005 



	

Bilaga 1. Sökmatris (1/4) 

  

Databas 
Datum 

Sökning Sökord och begränsningar 
(Teckenförklaring, se Sökmatris 4/4) 

Antal  
träffar 

Lästa  
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Granskade  
artiklar 

Inkluderade  
i studien 

Cinahl Plus  
with  
Full Text  
via  
EBSCOhost 

 

170912 
 

S1 (MH “Nurses+”) 183´860      
S2 (MH “Specialties, Nursing+”) 217´737      
S3 nurs* 753´709      
S4 S1 OR S2 OR S3 756´833      
S5 (MH “Job Experience”) 8´059      
S6 (MH “Life Experiences+”)  25´212      

S7 (MH “Perception”) 22´676      
S8 (MH “Attitude of Health 

Personell+”) 
69´397      

S9 (MH “Nursing Role 45´880      
S10 experience* 282´674      
S11 perception* 108´718      
S12 perspective* 91´702      
S13 attitude* 236´887      
S14 view* 86´570      
S15 S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 

OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 
OR S14 

681´363      

S16 (MH “Motivational 
Interviewing”) 

2´101      

S17 “motivational interviewing” 3´146      
S18 S16 OR S17 3´146      
S19 S4 AND S15 AND S18 207      
S20 Limits + Peer Reviewed   179 179 122 34 12 8 



	

Sökmatris (2/4) 

  

Databas 
Datum 

Sökning Sökord och begränsningar 
(Teckenförklaring, se Sökmatris 4/4) 

Antal  
träffar 

Lästa titlar 
(Dubbletter) 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Granskade  
artiklar 

Inkluderade  
i studien 

PubMed 
 
170912 
 

S1 "Nurses"[Mesh]  80´691      
S2 "Specialties, Nursing"[Mesh] 147´017      
S3 nurs*  847´487      
S4 S1 OR S2 OR S3 853´786      
S5 "Life Change Events"[Mesh] 21´102      
S6 "Sense of Coherence"[Mesh] 532      
S7 "Perception"[Mesh:NoExp] 27´427      
S8 “Attitude of Health 

Personnel"[Mesh] 
139´971      

S9 experience* 882´509      
S10 perception* 366´846      
S11 perspective* 244´866      
S12 attitude* 365´306      
S13 view* 410´382      
S14 S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 

OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 
2´022´894      

S15 "Motivational 
Interviewing"[Mesh] 

1´009      

S16 “motivational interviewing” 3´223      
S17 S15 OR 16 3´223      
S15 S4 AND S14 AND S17 222      
S16 Limits 198 126 (72) 77 16 4 4 



	

Sökmatris (3/4) 

  

Databas 
Datum 

Sökning Sökord och begränsningar 
(Teckenförklaring, se Sökmatris 4/4) 

Antal  
träffar 

Lästa titlar 
(Dubbletter) 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Granskade  
artiklar 

Inkluderade  
i studien 

PsycINFO 
via  
EBSCOhost 

 

170912 
 

S1 DE "Nurses" OR DE 
"Psychiatric Nurses" OR DE 
"Public Health Service Nurses" 
OR DE "School Nurses" 

28´294      

S2 nurs* 145´011      
S3 S1 OR S2  145´011      
S4 DE “Experiences (Events)” 16´194      
S5 DE “Life Experiences” 23´653      
S6 DE “Health Personell Attitudes” 17´263      
S7 DE “Perception” 31´280      
S8 experience* 577´951      
S9 perception* 506´766      
S10 perspective* 272´376      
S11 attitude* 505´924      
S12 view* 281´162      
S13 S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR S8 

OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 
1´633´073      

S14 DE “Motivational Interviewing” 2´169      
S15 “motivational interviewing” 3´429      
S16 S14 OR S15 3´429      
S17 S3 AND S13 AND S16 126      
S18 Limits + Peer Reviewed 99 19 (70) 14 0 0 0 



	

Sökmatris (4/4) 

 
 
Teckenförklaring 

MH (Exact Subject Heading), DE (Subjects exact) och [Mesh] innebär sökning av ämnesord. 
Dubbletter är artiklar som redan återfunnits i tidigare sökningar. 
+ står för ’explode’ som innebär utökad sökning med undergrupper/kategorier.  
NoExp står för ’do not explode’ som innebär att undergrupper/kategorier ej tas med i sökningen. 
* står för ’trunkering’ som innebär att ordet söks både ensamt och kombinerat med andra ord. 
” står för ’frassökning’ som innebär att orden inom markeringen söks som en fras. 
Limits: English Language, Published Date 20070101-20171231 

Manuell sökning Granskade artiklar Inkluderade i studien 

 1 1 



	

Bilaga 2. Exkluderade artiklar efter läsning i fulltext alternativt kvalitetsgranskning 

Författare (Årtal) Orsak till exkludering 
Albright et al. (2017) Kvantitativ (Utan kvalitativ del), svarar ej mot syftet 
Bohman et al. (2014) Kvantitativ (Utan kvalitativ del), svarar ej mot syftet 
Chisholm et al. (2017) Går ej att urskilja sjuksköterskan 
De Wilde et al. (2015) Resultat handlar ej om MI 
Edwards et al. (2015) Kvantitativ (Utan kvalitativ del), svarar ej mot syftet 
Everett-Murphy et al. (2011) Resultat handlar ej om MI 
Franssen et al. (2008) Ej vetenskaplig artikel 
Ganze-Cleveland et al. (2017) Går ej att urskilja sjuksköterskan 
Gudzune et al. (2012) Resultat handlar ej om MI, går ej att urskilja sjuksköterskan 
Hamrin & Lennaco (2017) Kvantitativ (Utan kvalitativ del), svarar ej mot syftet 
Hirdle och Vaughan (2016) Går ej att urskilja sjuksköterskan. 
Holt et al. (2017) Kvantitativ (Utan kvalitativ del), svarar ej mot syftet 
Huntink et al. (2016) Beskriver ej upplevelser av MI 
Hörnsten et al. (2014) Svårt att urskilja MI  
Jansink et al. (2010) Resultat handlar ej om MI 
Jacques et al. (2014) Ej vetenskaplig artikel 
Kennedy et al. (2015) Ej vetenskaplig artikel, går ej att urskilja sjuksköterskan 
Kidd et al. (2015) Går ej urskilja att MI bland andra interventioner 
Kuyper et al. (2009) Låg kvalitet efter kvalitetsgranskning. Etiskt tillstånd framgår ej. 

Urvalsförfarande samt urvalskriterier ej beskrivet. Ej beskrivet vad 
varje enskild forskare bidragit med, forskares förförståelse eller 
relationen till deltagare. Dataanalys ej beskriven. Resultat saknar 
kategorier och citat. Saknas metoddiskussion och konklusion. 

Linmans et al. (2015) Går ej att urskilja MI bland andra interventioner 
Lundberg et al. (2014) Finns ej att läsa i full text 
Metzelthin et al. (2013) Resultat handlar ej om MI 
Miller et al. (2009) Går ej att urskilja sjuksköterskan 
Noordman et al. (2014) Kvantitativ (Utan kvalitativ del), svarar ej mot syftet 
Pols et al. (2017) Går ej att urskilja MI bland andra interventioner 
Pfister-Minogue och Salveson (2010) Låg värdering efter kvalitetsgranskning. Otydligt syfte. Framgår inget 

etiskt resonemang eller vad varje forskare bidragit med. Dataanalys 
otydlig. Resultat ej logiskt. Svag diskussion kring resultat och metod. 

Preechawong et al. (2011) Kvantitativ (Utan kvalitativ del), svarar ej mot syftet 
Robbins et al. (2012) Kvantitativ (Utan kvalitativ del), svarar ej mot syftet 
Thomas et al. (2012) Kvantitativ (Utan kvalitativ del), svarar ej mot syftet 
Tucker et al. (2013) Kvantitativ (Utan kvalitativ del), svarar ej mot syftet 
Steele et al. (2013) Kvantitativ (Utan kvalitativ del), svarar ej mot syftet 
Strauss et al. (2009) Kvantitativ (Utan kvalitativ del), svarar ej mot syftet 
Söderlund et al. (2010) Kvantitativ (Utan kvalitativ del)  



	

van Eijk-Hustings et al. (2011) Låg värdering efter kvalitetsgranskning. Syfte otydligt. Etiskt tillstånd 
framgår ej. Ej beskrivet vad varje enskild forskare bidragit med, 
forskares förförståelse eller relationen till deltagare. Dataanalys ej 
beskriven. Resultat saknar kategorier och citat. Svag metoddiskussion. 

Wangberg (2015) Kvantitativ (Utan kvalitativ del), svarar ej mot syftet 
Wolber och Ward (2010) Låg värdering efter kvalitetsgranskning. Följer ej vetenskaplig struktur. 

Framgår ej vad varje enskild forskare bidragit med. Urval ej lämpligt. 
Dataanalys otydlig. Resultat ej logiskt, diskuteras ej utifrån befintlig 
kunskap. 

Östlund et al. (2015a) Kvantitativ (Utan kvalitativ del)  
Östlund et al. (2016) Kvantitativ (Utan kvalitativ del), svarar ej mot syftet 

 



	

Bilaga 3. Kvalitetsbedömning av inkluderade artiklar utifrån granskningsmall för kvalitativa studier (Örebro universitet, 2015)  

Författare (Årtal) Vetenskaplig 
relevans och 
redlighet 

Urval och 
procedur 

Analys Resultat/ 
fynd 

Kritiskt 
förhållningssätt 

Totalpoäng 
(Max 32p) 

Bedömd 
kvalitetsnivå** 

Bonde et al. (2014) 6/6p* 6/8p 2/5p 5/7p 6/6p 25p Medel  

Brobeck et al. (2011) 6/6p 6/8p 4/5 7/7p 6/6p 29p Hög  

Dina & Pajalic (2014) 6/6p 7/8p 3/5p 5/7p 4/6p 25p Medel 

Casey (2007) 5/6p 6/8p 2/5p 5/7p 6/6p 24p Medel 

Holmström et al. (2013) 6/6p 7/8p 4/5p 7/7p 6/6p 30p Hög 

Lindhardt et al. (2015) 5/6p 8/8p 4/5p 5/7p 6/6p 28p Hög  

Lundberg et al. (2017) 6/6p 7/8p 4/5p 7/7p 4/6p 28p Hög 

Graves et al. (2016) 5/6p 7/8p 4/5p 7/7p 3/6p 26p Medel 

Robinson et al. (2008) 5/6p 7/8p 3/5p 6/7p 4/6p 25p Medel 

Söderlund et al. (2008) 6/6p 5/8p 2/5p 5/7p 4/6p 22p Medel 

Söderlund et al. (2009) 5/6p 6/8p 3/5p 5/7p 4/6p 23p Medel 

Östlund et al. (2014) 6/6p 8/8p 3/5p 6/7p 6/6p 29p Hög 

Östlund et al. (2015b) 6/6p 8/8p 5/5p 7/7p 6/6p 32p Hög 

*poäng 
**Hög kvalitet 28-32 poäng, medelkvalitet 22-27 poäng 
  



	

Bilaga 4. Artikelmatris 

(1/13)  
Artikelförfattare, 
årtal och titel. 
Tidskrift, volym, 
sidnummer och land 

Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

Bonde, A. H., 
Bentsen, P., & 
Hindhede, A. L. 
(2014) 
 
School nurses’ 
experiences with 
motivational 
interviewing for 
preventing childhood 
obesity.  
 
Journal of School 
Nursing, 30(6), 448-
455.  
 
Danmark. 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
skolsköterskor 
tillämpade 
och upplevde 
MI i 
rådgivnings-
sessioner med 
överviktiga 
(men ej 
obesa) barn 
och deras 
föräldrar i 
daglig praxis. 

Design: Deskriptiv kvalitativ 
studie. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer. 
Analysmetod: Deduktiv 
kvalitativ innehållsanalys, MI 
som analytiskt ramverk. 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval. 
Rektorer på 5 skolor fick 
information via mejl om att 
inbjuda till intervjuerna. 
Deltagare: 12 kvinnliga 
skolsköterskor som jobbat 9–
20 år som skolsköterskor. 
Inklusionskriterier: Skulle ett 
år tidigare ha gått 4-dagars 
kurs i MI och viktrelaterade 
frågor gällande barn; skulle 
därefter ha arbetat aktivt som 
skolsköterska; representanter 
från lokala, kommunala och 
privata skolor. 
Exklusionskriterier: - 
Kontext: 12 skolor med barn i 
åldern 6–16 år. 

Kvalitetsnivå: Medel. 
  
Styrkor: Bakgrund, 
urval och procedur 
relevant. Resultat 
logiskt, redovisas med 
citat. I diskussionen 
uppvisas kritiskt 
förhållningssätt kring 
metod och resultat. 
Relevant konklusion. 
Etiskt godkännande. 
Svagheter: Framgår ej 
hur många som avböjt 
att delta. Analys 
otydlig, saknas 
exempel. Relation 
forskare/deltagare och 
forskares förförståelse 
ej tydligt beskriven. I 
resultat saknas 
kategorier.  

Skolsköterskor upplevde MI kompatibelt med deras 
normer, värderingar och andra metoder. Samtalen blev 
bättre när barnen enligt MI fick sätta ord på sina egna 
problem. Genom att ställa öppna frågor upplevde 
skolsköterskor att de fick barn och familj att öppna sig. 
Hinder för att använda MI upplevdes vara då 
överviktigt barn identifierats men att familjen ej såg 
övervikten som ett problem. Skolsköterskor upplevde 
att de svek om de inte uppmärksammade riskerna. Ett 
annat hinder var då barnet inte var nöjd med sin 
övervikt medan föräldrarna inte såg det som ett 
problem. De lyssnade på barnen och accepterade 
övervikt om barnen var nöjda och ej ville genomgå 
förändring. Det var dock svårt att ignorera en grav 
övervikt. Då informerades istället om risker och 
åtgärder. När de frågade om lov att få ge råd var de 
respektfulla och undvek att tvinga på familjen något. 
Det betonade familjeansvaret uppskattades. 
Involvering av föräldrar i MI-samtalen upplevdes vara 
optimalt eftersom barnen inte skulle hållas ensamt 
ansvariga för livsstilsförändringar. Upplevdes önskvärt 
att ha MI-samtal med föräldrarna enskilt, betonades att 
barnen behövde dem för att sätta gränser. Familjer 
hade svårt att göra nödvändiga förändringar p.g.a. 
barriärer utanför familjen. Att ansvaret för förändring 
lades på familjen upplevdes orättvist  

  



	

(2/13)  
Artikelförfattare, 
årtal och titel. 
Tidskrift, volym, 
sidnummer och land 

Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

Brobeck, E., Bergh, H., 
Odencrants, S., & 
Hildingh, C. (2011) 
 
Primary healthcare 
nurses' experiences 
with motivational 
interviewing in health 
promotion practice.  
 
Journal of Clinical 
Nursing, 20(23/24), 
3322-3330.  
 
Sverige. 
 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
upplevelser av 
MI som metod 
för 
hälsofrämjande 
arbete bland 
sjuksköterskor 
som jobbade i 
primärvården. 

Design: Deskriptiv 
kvalitativ studie.  
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval. 
Kontakt togs med 
myndigheten som ansvarar 
för MI-träning i landstinget. 
Deltagare: 20 kvinnliga 
sjuksköterskor med 12–40 
års erfarenhet inom 
professionen; använde MI 
aktivt vid livsstilsfrågor; 
hade 3–10 års erfarenhet av 
MI; hade deltagit i en eller 
fler, kortare eller längre 
träningssessior i användande 
av MI.  
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som aktivt 
utövade MI.  
Exklusionskriterier: - 
Kontext: 13 olika 
vårdcentraler. 

Kvalitetsnivå: Hög. 
 
Styrkor: God 
vetenskaplig relevans 
och redlighet. Tydlig 
och relevant 
datainsamling och 
analys. Resultat 
logiskt och begripligt. 
Tydlig diskussion 
kring resultat och 
kritiskt 
förhållningssätt.  
Etiskt godkännande. 
Svagheter: Ej 
beskrivet tydliga 
inklusions- och 
exklusionskriterier. 
Forskarens relation 
till deltagarna och 
förförståelse ej 
beskrivet eller 
diskuterat. 

Sjuksköterskor upplevde det krävande att jobba med MI. 
Professionell erfarenhet upplevdes viktig. Regelbunden 
träning upplevdes nödvändig och metoden kunde ej läras 
enbart genom läsning. Det var viktigt att analysera 
användandet för att förstå MI och sjuksköterskans 
intresse och motivation upplevdes viktig. Det upplevdes 
viktigt att inte förolämpa patienten, lyssna aktivt och inte 
ställa orimliga krav för att erhålla förtroende. Det var 
även viktigt att låta livsstilsförändring ta tid. MI 
upplevdes berikande, hjälpte till att etablera förtroende 
för sjuksköterskan och patienter upplevdes 
tillfredsställda. MI klargjorde sjuksköterskans 
hälsofrämjande roll, främjade samtalsstrukturen och 
hjälpte sjuksköterskan att möta patientmotstånd. MI var 
användbart i grupp, individuellt och inom flera områden 
samt gjorde stor skillnad jämfört med tidigare metoder. 
MI upplevdes svårt att använda fullt ut i vissa situationer 
och kunde begränsa arbetet. Patienten kunde sätta ord på 
sin egen motivation och öppnades för förändring. Med 
MI kunde sjuksköterskan vara i bakgrunden vilket gjorde 
patienten aktiv. Att visa tillit till patienten upplevdes 
viktigt för att hen skulle förbli engagerad. Att inte 
använda pekpinnar upplevdes öka patientdeltagande. 
Patienten upplevdes vara expert på hur hen skulle 
motiveras och återfall sågs ej som misslyckanden utan 
som del av processen. Även om livsstilsförändringen inte 
lyckades upplevde sjuksköterskor att de med MI gett 
patienten något positivt.  

  



	

(3/13) 
Artikelförfattare, 
årtal och titel. 
Tidskrift, volym, 
sidnummer och land 

Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

Casey, D. (2007).  
 
Using action research to 
change health-
promoting practice.  
 
Nursing & Health 
Sciences, 9(1), 5-13.  
 
Irland. 
 
 

Syftet med studien 
var att förändra 
vårdpraxis och 
uppmuntra 
sjuksköterskor att 
hålla hälsosamtal 
med sina patienter 
och förbättra det 
hälsofrämjande 
arbetet. 

Design: Deskriptiv 
kvalitativ studie med 
aktionsforskningsdesign. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval. 
Deltagare: 7 kvinnliga 
sjuksköterskor 24–40 år 
med 2,5–25 års 
erfarenhet som 
sjuksköterskor. 
Inklusionskriterier: 
Skulle arbeta dagskift 
under minst en vecka då 
interventionen där MI 
ingick ägde rum. 
Exklusionskriterier: - 
Kontext: 
Akutvårdsavdelning med 
ca 5 dagars vårdtid. 

Kvalitetsnivå: Medel. 
 
Styrkor: Bakgrund och 
metod relevant. Etik 
redovisas. Resultat 
logiskt och begripligt. 
Resultatdiskussion väl 
underbyggd. Kritiskt 
förhållningssätt 
diskuteras. Tydlig och 
relevant konklusion. 
Etiskt godkännande. 
Svagheter: Bakgrund 
och metod ej logiskt 
uppställd/redovisad. 
Forskarens relation till 
deltagarna, vad forskaren 
själv bidragit med samt 
förförståelse framgår ej. 
Relation mellan tema och 
kategorier otydliga. 
Ingen teori genereras. 

Sjuksköterskor upplevde att MI var användbart i 
flera situationer och vid många beteenden och att de 
med MI gjorde mer för sina patienter. De upplevde 
att de med MI närmade sig patienter annorlunda 
och höll ut längre med att uppmuntra dem till 
livsstilsförändring. MI upplevdes göra 
sjuksköterskor mer medvetna om att samtalets 
tajming var viktig och de upplevde sig bli mer 
medvetna om vilka tillfällen som passade för 
samtal. Svårt sjuka patienter upplevde 
sjuksköterskor inte var redo för MI utan de 
upplevde MI mest passande i öppenvården med 
friskare patienter. Att ha en etablerad relation med 
patienten upplevdes vara viktigt för att påbörja MI, 
att utveckla en relation upplevdes underlätta 
samtalet och att ta sig tid för MI upplevdes 
välgörande. Sjuksköterskor upplevde att 
regelbundna MI-samtal var mest användbara men 
att uppföljande samtal behövde mer tid. Strukturen 
på arbetsplatsen innebar bristande kontinuitet och 
hindrade uppföljning vilket skapade osäkerhet kring 
utfallet av MI. Arbetsstrukturen med korta vårdtider 
upplevdes även som ett hinder för att alls påbörja 
MI. Andra hinder för att använda MI upplevdes av 
sjuksköterskor vara tidsbrist, tung arbetsbörda samt 
att arbeta i en ovan miljö vilket skapade otrygghet. 
För att fortsätta använda MI önskades mer 
utbildning såsom en uppföljande studiedag. 

  



	

(4/13)  
Artikelförfattare, årtal 
och titel. 
Tidskrift, volym, 
sidnummer och land 

Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

Dina, F. & Pajalic, Z. 
(2014).  
 
How school nurses 
experience their work with 
schoolchildren who have 
mental illness: A 
qualitative study in a 
Swedish context.  
 
Global Journal of Health 
Science, 6(4), 1-8.  
 
Sverige. 

Syftet med 
studien var att 
beskriva hur 
svenska 
skolsköterskor 
upplevde sitt 
arbete med 
skolbarn med 
psykisk ohälsa. 

Design: Deskriptiv kvalitativ studie.  
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade djupintervjuer.  
Analysmetod: Manifest kvalitativ 
innehållsanalys. 
Urvalsförfarande: Ändamålsenligt 
urval. Valda kommuner kontaktades för 
samtycke och därefter kontaktades 
sjuksköterskor som passade 
inklusionskriterierna via telefon. 
Deltagare: 8 barnsjuksköterskor och 2 
distriktssköterskor varav alla kvinnor 38–
61 år, medelålder 46 år; hade 1,5–23 års 
erfarenhet som sjuksköterskor och hade i 
snitt arbetat 10 år som skolsköterskor; 
ansvarade för 2–7 skolor var. 
Inklusionskriterier: Specialistutbildning 
till distriktssköterska eller 
barnsjuksköterska; hade jobbat minst 1 år 
som skolsköterska. 
Exklusionskriterier: - 
Kontext: Grundskolor årskurs F-6 i två 
medelstora kommuner i södra Sverige 

Kvalitetsnivå: Medel. 
 
Styrkor: Bakgrund väl 
underbyggd och relevant. Metod 
tydlig, omfattande och relevant. 
Framgår etiskt resonemang samt 
vad varje enskild forskare 
bidragit med. Resultat redovisas 
med representativa citat. 
Relevant konklusion.  Etiskt 
godkännande. 
Svagheter: Relation mellan 
kategorierna i resultat ej logiska, 
genereras ej teori. Kritiskt 
förhållningssätt och 
metoddiskussion saknas. 
Forskarens relation till 
deltagarna samt förförståelse ej 
beskriven. 

Skolsköterskor upplevde att 
MI var en relevant och 
effektiv metod i sitt arbete 
med skolbarn. MI upplevdes 
användbart för att främja en 
sund och hälsosam livsstil. 
Skolsköterskor upplevde att 
de med MI kunde främja 
fysisk aktivitet och på så vis 
få en deprimerad elev att må 
bättre. 
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Artikelförfattare, årtal 
och titel. 
Tidskrift, volym, 
sidnummer och land 

Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

Graves, H., Garrett, C., 
Amiel, S. A., Ismail, K., & 
Winkley, K. (2016) 
 
Psychological skills 
training to support diabetes 
self-management: 
Qualitative assessment of 
nurses' experiences.  
 
Primary Care Diabetes, 
10(5), 376-382. 
  
England. 

Syftet med 
studien var att 
utforska 
sjuksköterskans 
upplevelse av 
träning i sex 
psykologiska 
förmågor (bland 
annat MI) för att 
stötta patienter 
med typ 2 
diabetes i att 
hantera sin 
sjukdom.  

Design: Deskriptiv kvalitativ 
studie.  
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade individuella 
intervjuer med både interventions- 
och kontrollgrupp. 
Analysmetod: Tematiskt deduktiv 
analys. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 
Deltagare:  
Interventionsgrupp:  
9 kvinnliga sjuksköterskor; med 
medelålder 49 år. Alla fick 12 
veckors träning och feedback i 
bland annat MI. 
Kontrollgrupp: 
7 kvinnliga sjuksköterskor med 
medelålder 53 år varav två eller 
fler hade viss MI-träning sedan 
tidigare. 
Inklusionskriterier: - 
Exklusionskriterier: - 
Kontext:  
5 distriktsläkarmottagningar i 
södra London. 

Kvalitetsnivå: Medel. 
 
Styrkor: Relevant urval 
samt relevant och tydligt 
beskriven datainsamling 
och analys. Resultat tydligt 
och logiskt med 
representativa citat, svarar 
mot syftet. Redogörs för 
vilken forskare som gjort 
vad. Finns kort konklusion.  
Etiskt godkännande.  
Svagheter: 
Kunskapsområde ej 
tillräckligt redovisat. 
Saknas inklusions- och 
exklusionskriterier. 
Knapphändig 
metoddiskussion samt 
diskussion utifrån befintlig 
forskning.  

Sjuksköterskor upplevde att MI fick 
patienten att öppna sig samt gav 
patienten motivation och kontroll. MI 
förde över ansvar till patienten vilket 
minskade bördan. Sjuksköterskor 
upplevde att MI var användbart inom 
många områden, exempelvis sexuell 
hälsa, och att de med MI kunde ta upp 
bredare livsrelaterade ämnen. Hinder för 
att utföra MI upplevdes vara tidsbrist 
och att vissa patienter inte prioriterade 
livsstilsförändringar. Tidsbrist upplevdes 
även vara hinder för reflektion kring MI-
samtalen. Låg IQ föreslogs som möjligt 
hinder för patientdeltagande. 
Sjuksköterskor upplevde en osäkerhet 
kring hur de skulle använda MI, en oro 
fanns att de inte hade tillräcklig 
kompetens och några kände sig inte 
bekväma med att föra känslomässiga 
samtal som de upplevde att MI 
medförde. Vid användande av MI 
upplevdes en skuld gentemot kollegor, 
oro att uppfattas arbeta mindre än andra. 
Regelbundet stöd från handledare och 
kollegor upplevdes viktigt, positivt och 
hjälpande.  
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Artikelförfattare, årtal 
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Tidskrift, volym, 
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Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

Holmström, M. R., 
Asplund, K., & 
Kristiansen, L. (2013) 
 
Promoting a relationship- 
based health practice: A 
challenge for school 
nurses.  
 
British Journal of School 
Nursing, 8(1), 30-38. 
 
Sverige. 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
skolsköterskornas 
upplevelse av 
hälsosamtal. 

Design: Deskriptiv kvalitativ studie. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analysmetod: Latent kvalitativ 
innehållsanalys. 
Urvalsförfarande: Ändamålsenligt 
urval. Alla skolsköterskor i länet fick 
inbjudan per post och av 
intressenterna valdes deltagare för att 
erhålla variation av ålder på barnen 
samt deltagare från alla kommuner i 
landstinget.  
Deltagare: 16 kvinnliga 
skolsköterskor med 4–20 års 
erfarenhet som skolsköterska, i snitt 
11,7 år. 
Inklusionskriterier: Skulle ha hållit 
hälsosamtal (där MI ingick) i minst 2 
år. 
Exklusionskriterier: - 
Kontext: Kommunala skolor i 
Mellansverige, årskurs F-9. 

Kvalitetsnivå: Hög. 
 
Styrkor: Bakgrund och metod 
tydlig och relevant. 
Urvalsprocedur väl beskriven och 
analys exemplifierad. Forskares 
förförståelse redovisas. Resultat 
logiskt, begripligt och redovisas 
med representativa citat. 
Resultatdiskussion väl 
underbyggd. Kritiskt 
förhållningssätt framgår och i 
metoddiskussion framkommer 
styrkor och svagheter. Relevant 
konklusion. Etiskt godkännande. 
Svagheter: Relation 
forskare/deltagare ej beskriven. 
Redogörs ej för vem som utför 
analysen. 

Skolsköterskor upplevde att 
MI var ett viktigt redskap och 
ett stöd. Med MI-tekniker 
upplevde skolsköterskor att de 
erhöll ny och rikare 
information från eleven i 
jämförelse med om de ej 
använde metoden. 
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Artikelförfattare, 
årtal och titel. 
Tidskrift, volym, 
sidnummer och land 

Syfte Design och Metod 
 

Värdering Resultat 

Lindhardt, C. L., 
Rubak, S., Mogensen, 
O., Hansen, H. P., 
Goldstein, H., Lamont, 
R. F., & Joergensen, J. 
S. (2015) 
 
Healthcare 
professionals 
experience with 
motivational 
interviewing in their 
encounter with obese 
pregnant women.  
 
Midwifery, 31(7), 678-
684. 
  
Danmark. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka och 
beskriva hur 
barnmorskor, 
läkare och 
sjuksköterskor 
i en prenatal 
inrättning 
upplevde MI 
18 månader 
efter en 3-
dagars kurs i 
MI.  

Design: Deskriptiv 
kvalitativ studie. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys.  
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval. 
Rekryterades via 4 lokala 
sjukhus. 
Deltagare: 6 barnmorskor,  
3 sjuksköterskor samt 2 
läkare varav alla kvinnor 
28–64 år och arbetade med 
obesa gravida kvinnor. 
Inklusionskriterier: Att 
ha deltagit i 3-dagars MI-
kurs; hade använt MI 18 
månader. 
Exklusionskriterier: Ej 
deltagit i 3-dagars MI kurs; 
hade ej använt MI. 
Kontext: Prenatala 
inrättningar på 4 olika 
sjukhus. 

Kvalitetsnivå: Hög. 
 
Styrkor: Bakgrund 
och metod relevant 
och tydligt beskriven. 
Författarnas 
uppdelning och 
förförståelse tydligt 
beskrivet. Relation 
mellan forskare och 
deltagare beskriven. 
Rikt resultat med 
tydlig 
särgruppsredovisning 
av olika professioner. 
I diskussionen 
uppvisas 
genomgående kritiskt 
förhållningssätt kring 
metod och resultat. 
Relevant konklusion. 
Etiskt godkännande. 
Svagheter: Otydligt 
urvalsförfarande. 
Resultat ej logiskt 
presenterat. 

Sjuksköterskor upplevde att MI var användbart i arbetet 
med gravida kvinnor och med MI upplevde de något nytt 
och annorlunda i samtalen. MI främjade även 
kommunikationen med medarbetare. MI utvecklade 
sjuksköterskornas medvetenhet om kommunikationen med 
patienten och de blev noggranna med att patienten skulle 
dra egna slutsatser. Genom öppna frågor erhölls en bättre 
kontakt med patienterna och att ”be om lov” öppnade 
dörren när de tog upp känsliga ämnen. MI upplevdes 
främja en nära samverkan med patienten, la fokus på 
patientens behov och förstärkte sjuksköterskans 
professionalitet. En tredagars MI-kurs upplevdes vara 
tillräcklig för att lära sig metoden, men MI kunde inte läras 
enbart genom läsning. För att bli skicklig upplevdes 
uppföljningskurs minst varje månad optimalt. 
Sjuksköterskor önskade handledningsgrupper för att dela 
upplevelser med kollegor och handledare. Att dagligen 
hitta tillräcklig tid för MI upplevdes svårt och ledningen 
hade varken förståelse för eller lyssnade på att MI tog tid, 
vilket skapade frustration. Tidigare erfarenheter av 
rådgivning kunde hindra dem från att uppskatta MI. Vid 
tidsbrist användes gamla sätt att kommunicera, rådgivning. 
MI hjälpte sjuksköterskor att identifiera nya strategier för 
att hantera svåra arbetssituationer och de kände sig trygga i 
sina beslut och kunde motivera patienter att ta egna. MI 
gjorde det möjligt för sjuksköterskor att lita till sin egen 
förmåga i svåra samtal. 
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Syfte Design och Metod Värdering 
 

Resultat 

Lundberg, K., Jong, M. 
C., Kristiansen, L., & 
Jong, M. (2017) 
 
Health promotion in 
practice-district nurses׳ 
experiences of working 
with health promotion and 
lifestyle interventions 
among patients at risk of 
developing cardiovascular 
disease.  
 
Explore: The Journal of 
Science & Healing, 13(2), 
108-115.  
 
Sverige. 

Syftet med studien 
var att beskriva 
distriktssköterskans 
upplevelse av att 
arbeta 
hälsofrämjande 
bland patienter 
med riskfaktorer 
för kardiovaskulära 
sjukdomar och att 
identifiera 
möjligheter och 
hinder i det 
hälsofrämjande 
arbetet.  

Design: Deskriptiv kvalitativ studie. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analysmetod: Manifest kvalitativ 
innehållsanalys. 
Urvalsförfarande: Ändamålsenligt 
urval. Fem vårdcentraler kontaktades 
och inbjudan skickades via mejl till 
tillgängliga deltagare utifrån 
inklusionskriterierna. 
Deltagare: 12 kvinnliga 
distriktssköterskor, 28–64 år med 
medelålder 43 år; arbetat som 
distriktssköterskor i snitt 14 år; hade 
basal träning i MI. 
Inklusionskriterier: 
Distriktssköterskor; skulle arbeta i 
primärvården i Västernorrlands 
landsting på privat eller 
landstingsdriven vårdcentral; skulle 
vara svensktalande; skulle ha 
möjlighet att delta under arbetstid. 
Exklusionskriterier: - 
Kontext: Vårdcentraler i 
Västernorrland. 

Kvalitetsnivå: Hög. 
 
Styrkor: Bakgrund tydlig och 
relevant. Kontext och deltagare 
beskrivs väl. Metod är tydlig, 
relevant och välbeskriven. Resultat 
rikt, logiskt och redovisas med 
representativa citat. Framgår vad 
varje enskild forskare bidragit med. 
Kritiskt resonemang kring 
analysprocess. Omfattande relevant 
resultatdiskussion. Metod 
diskuteras. Etiskt godkännande. 
Svagheter: Forskares förförståelse 
samt relation till deltagare ej 
beskriven. Diskuterar ej svagheter 
med studien. Redovisas ej förslag 
på vidare forskning. 

Distriktssköterskor 
upplevde att MI var ett 
användbart verktyg i det 
hälsofrämjande arbetet. MI 
möjliggjorde personlig 
kontakt med patienter.  
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Robinson, A., Courtney-
Pratt, H., Lea, E., 
Cameron-Tucker, H., 
Turner, P., Cummings, 
E., ... Walters, E. (2008) 
  
Transforming clinical 
practice amongst 
community nurses: 
Mentoring for COPD 
patient self-management.  
 
Journal of Nursing & 
Healthcare Of Chronic 
Illnesses, 17(3), 370-379.  
 
Australien. 

Syftet med 
studien var att 
beskriva ett 
mentorprogram 
för distrikts-
sköterskor som 
genomfördes 
för att stödja 
patienter 
drabbade av 
kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom i 
att hantera sin 
sjukdom. 
 

Design: Deskriptiv 
kvalitativ studie med 
aktionsforskningsdesign. 
Datainsamlingsmetod: 
26 gruppdiskussioner 
regelbundet under 12 
månader med i snitt 4 
distriktssköterskor per 
diskussion.  
Analysmetod: Kvalitativ 
tematisk analys. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. De 
som ville vara med i 
projektet anmälde sig 
frivilligt.  
Deltagare: 21 kvinnliga 
distriktssköterskor med 
medelålder 48,8 år; 62% 
hade jobbat som 
distriktssköterskor i mer än 
10 år; blev i projektet 
bland annat tränade i MI-
tekniker. 
Inklusionskriterier: - 
Exklusionskriterier: - 
Kontext: 4 vårdcentraler i 
Tasmanien. 

Kvalitetsnivå: Medel. 
 
Styrkor: Bakgrund tydlig och 
relevant. Urval och 
datainsamling relevant. Relation 
mellan forskare och deltagare 
beskriven. Analys tydlig och 
relevant. Framgår vad varje 
enskild forskare bidragit med. 
Resultat logiskt och rikt, 
redovisas med representativa 
citat. Teori genereras. Forskare 
resonerar kritiskt kring 
analysprocessen. Diskuterar 
resultat utifrån befintlig kunskap 
samt studiens överförbarhet. 
Etiskt godkännande. 
Svagheter: Saknas etiskt 
resonemang. Oklart hur många 
som tillfrågats att delta. Saknas 
exempel på hur analysen gått 
till. Forskares förförståelse ej 
redovisad. Relationen mellan 
kategorierna i resultaten ej 
tydliga. Diskuterar ej 
begränsningar eller förslag till 
vidare forskning.   

Sjuksköterskor upplevde att MI främjade 
kontakten och relationen med patienten. MI 
hjälpte dem få en förståelse för sina patienter 
och ett empatiskt förhållningssätt. MI 
tydliggjorde att patienten vet bäst och 
metoden var användbar i många situationer. 
MI gav sjuksköterskor ett holistiskt fokus 
snarare än ett biomedicinskt och MI 
tydliggjorde tidigare arbetssätt. Hinder för att 
använda MI var patientmotstånd, exempelvis 
då patienten inte såg att det fanns ett problem 
att åtgärda. Patientmotstånd var svårt för 
sjuksköterskan att acceptera. Att arbeta med 
MI var givande och det var viktigt att vara 
flexibel, anpassningsbar och ha en öppen 
inställning. Det var ibland svårt att ta steget 
tillbaka och vänta in patienten. Det kunde 
även vara svårt att främja patientansvar 
genom samarbete och undvika att undervisa 
och ge råd. Kulturella krav på att göra snabba 
lösningar upplevdes skapa spänningar 
gentemot det hälsofrämjande arbetet. 
Regelbundna gruppdiskussioner var viktiga 
för reflektion samt för att dela erfarenheter. 
Återkoppling och reflektion underlättade 
utvecklingen i MI. Efter 6 månader upplevde 
sjuksköterskor att de utvecklats i metoden 
och lät exempelvis patienten ta ledningen i 
samtalet. 
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Söderlund, L., Nilsen, 
P., & Kristensson, M. 
(2008) 
 
Learning motivational 
interviewing: 
Exploring primary 
health care nurses' 
training and 
counselling 
experiences.  
 
Health Education 
Journal, 67(2), 102-
109. 
 
Sverige. 

Syftet med studien var att 
utforska upplevelser av 
träning och rådgivning i MI 
bland 20 sjuksköterskor, 
med syfte att identifiera 
nyckelfaktorer i processen 
att lära och tillämpa 
färdigheter i MI samt hålla 
fast vid metoden. 

Design: Deskriptiv 
kvalitativ studie. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analysmetod: 
Inspirerad av kvalitativ 
innehållsanalys. 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval, 
deltagare ur 
forskningsprojekt. 
Deltagare: 20 
distriktssköterskor; 
hade sammanlagt tränat 
MI 28 h var under 6 
månader samt 
praktiserat MI i sitt 
dagliga arbete ca 1 år 
samt lett ca 50 MI-
samtal var. 
Inklusionskriterier: - 
Exklusionskriterier: - 
Kontext: 10 
vårdcentraler i 
Östergötland 

Kvalitetsnivå: Medel. 
 
Styrkor: Bakgrund tydlig 
och relevant. Deltagare 
och kontext relevant. 
Framgår vad varje 
enskild forskare bidragit 
med. Resultat logiskt, 
begripligt och redovisas 
med representativa citat. 
Rik resultatdiskussion. 
Uppvisar kritiskt 
förhållningssätt. Tydlig 
konklusion. Etiskt 
godkännande. 
Svagheter: Saknas 
inklusions- och 
exklusionkriterier. Oklart 
urvalsförfarande. Analys 
ej tydligt beskriven. 
Relation mellan forskare 
och deltagare samt 
forskares förförståelse ej 
beskriven. Knapp 
metoddiskussion. 

Distriktssköterskor upplevde att omfattande 
träning och handledning var en avgörande 
aspekt för att lära och tillämpa MI. För att lära 
var det viktigt att kontinuerligt använda MI. 
Kombination av träning och praktik var viktigt 
för att förfina färdigheterna. Stöd och 
möjlighet att diskutera med kollegor 
upplevdes viktigt, annars var det lätt att falla 
tillbaka i gamla vanor. MI uppskattades ju mer 
de förstod principerna. Distriktssköterskor 
upplevde att MI skilde sig markant från hur de 
tidigare arbetat med rådgivning. Metoden 
upplevdes inte svår, det svåra upplevdes vara 
att lära om och det var lätt att falla tillbaka i 
gamla mönster. MI hade lärt dem att lyssna 
och inte avbryta istället för att som tidigare 
”bombardera” med råd. Att vara tyst, lyssna 
aktivt, ha tålamod och motstå frestelsen att ge 
råd ansågs vara en viktig del i MI. Om de 
lyssnade istället för att ge förslag fick de mer 
information från patienten. Det upplevdes 
viktigt att visa sig intresserad trots tystnad. 
Hinder för att med framgång använda MI 
upplevde distriktssköterskor vara patienter 
ovilliga att acceptera det egna ansvaret för sin 
hälsa och de upplevde frustration när patienter 
inte ville göra en förändring. 
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Söderlund, L., 
Nordqvist, C., Angbratt, 
M., & Nilsen, P. (2009) 
 
Applying motivational 
interviewing to 
counselling overweight 
and obese children.  
 
Health Education 
Research, 24(3), 442-
449. 
 
Sverige. 

Syftet med 
studien var att 
identifiera 
hinder och 
möjligheter för 
sjuksköterskor 
vid 
användande av 
MI i 
rådgivning 
med obesa barn 
i åldern 5 och 7 
år, tillsammans 
med deras 
föräldrar.  

Design: Deskriptiv 
kvalitativ studie. 
Datainsamlingsmetod:  
2 fokusgruppintervjuer. 
Analysmetod: Inspirerad 
av kvalitativ 
innehållsanalys. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval, 
kursdeltagare. 
Deltagare: 10 kvinnliga 
sjuksköterskor varav 
majoriteten i 
medelåldern; hade 
genomgått 2 dagars MI-
kurs samt tränat och 
praktiserat MI i 6 
månader och däremellan 
erhållit 4 
feedbacktillfällen. 
Inklusionskriterier: - 
Exklusionskriterier: - 
Kontext: 4 från 
vårdcentraler och 6 från 
elevhälsan. 

Kvalitetsnivå: Medel. 
 
Styrkor: Bakgrund 
och metod relevant. 
Tydligt syfte. Relevant 
resultatdiskussion. Etik 
och kritiskt 
förhållningssätt 
redovisas. Etiskt 
godkännande. 
Svagheter: Oklart vad 
varje enskild forskare 
bidragit med. Inga 
tydliga inklusions- och 
exklusionskriterier. 
Relation mellan 
forskare och deltagare 
samt forskares 
förförståelse ej 
beskriven. Resultat 
saknar kategorier. 
Knapp 
metoddiskussion. 
Saknas tydlig relevant 
konklusion. 

Om sjuksköterskorna såg fördelarna med teknikerna och 
omfamnade andan underlättades MI. Det upplevdes 
lättare att använda MI med samarbetsvilliga och 
insiktsfulla barn samt om föräldrarna såg övervikten som 
ett problem och var motiverade. Det var lättare att 
applicera MI om barnet var obest snarare än enbart 
överviktigt. Allvaret i problemet blev tydligare och 
föräldrarna blev mer villiga till hjälp. MI upplevdes 
onödigt med barn som ansågs ha en övergående övervikt. 
Hinder för att använda MI med barn med övervikt var 
ambivalens hos sjuksköterskan gällande om övervikten 
skulle bli ett problem för barnet i framtiden eller ej. 
Hinder för MI var föräldrar som förnekade barnets 
övervikt som ett problem och inte önskade rådgivning 
samt föräldrar som var medvetna om sitt barns övervikt 
men ej hade motivation att ta tag i den. Barns övervikt 
sågs som ett familjeproblem och sjuksköterskor föreslog 
därför att MI först borde användas med föräldrarna 
enskilt, att barnen sedan följer dem. MI upplevdes 
särskilt användbart för att ta upp känsliga ämnen såsom 
övervikt och fetma och upplevdes gynnsamt vid 
allvarliga hälsoproblem såsom anorexia. Att be om lov 
att få ge råd upplevdes som en lättnad när sjuksköterskor 
tog upp känsliga ämnen. MI förändrade rådgivningen 
och nu gav sjuksköterskorna inte bara gav råd utan 
uppmuntrade barnen att tänka till. Barn och föräldrar 
hade mycket kunskap och lösningar själva om de fick 
frågan. MI upplevdes hjälpa barnen att förstå att de 
själva var ansvariga för sina egna liv.  
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Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

Östlund, A., 
Wadensten, B., 
Häggström, E., & 
Kristofferzon, M. 
(2014) 
 
District nurses' 
and registered 
nurses' training in 
and use of 
motivational 
interviewing in 
primary care 
settings.  
 
Journal of Clinical 
Nursing, 
23(15/16), 2284-
2294. 
 
Sverige. 

Syftet med studien var 
att undersöka i vilken 
utsträckning 
distriktssköterskor och 
registrerade 
sjuksköterskor har 
utbildning i MI, i vilken 
utsträckning de använder 
det och vilka 
förutsättningar de har för 
att använda det;  
 
att undersöka möjliga 
relationer mellan 
användning av MI och 
variablerna utbildning, 
övervakning och 
feedback i MI och 
förutsättningar för 
användning; 
 
och att jämföra 
distriktssköterskor och 
registrerade 
sjuksköterskor, samt att 
jämföra användare och 
icke-användare av MI. 

Design: Deskriptiv kvalitativ del ur 
kvantitativ tvärsnittsstudie. 
Datainsamlingsmetod: Enkät med 
delvis två öppna frågor samt 
möjlighet till kommentarer. 
Analysmetod: Inspirerad av 
kvalitativ innehållsanalys. 
Urvalsförfarande: Ändamålsenligt 
urval. Aktuella kommuner 
kontaktades och namn på alla 
passande deltagare utifrån 
inklusionskriterierna erhölls och 
blev kontaktade via brev. 
Deltagare: 192 sjuksköterskor och 
479 distriktssköterskor varav 26 
män, resten kvinnor; 59 % hade 
någon gång fått träning i MI. 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor och 
distriktssköterskor som arbetade 
med somatik bland vuxna i 
primärvården i tre valda kommuner. 
Exklusionskriterier: - 
Kontext: 91 vårdcentraler och 
distriktssköterskemottagningar i 
landstinget, både i städer och på 
landet. 

Kvalitetsnivå: Hög. 
 
Styrkor: Bakgrund 
och metod tydlig och 
relevant.  Enkät 
besvarad av många. 
Resultat logiskt och 
tydligt. Diskussion 
kring metod och 
resultat väl 
underbyggd. 
Genomgående 
kritiskt 
förhållningssätt. 
Etiskt godkännande. 
Svagheter: 
Kvalitativ del ut 
kvantitativ studie. 
Ytlig analys av 
öppna frågor och 
kommentarer. Inga 
representativa citat. 

Sjuksköterskor upplevde att MI hjälpte 
patienter att bli delaktiga och upplevde att 
beslut om livsstilsförändring ligger hos 
patienten. Sjuksköterskor upplevde att MI 
var ett bra redskap, behövdes, var hjälpsamt, 
var roligt, var bra att ha och främjade 
kommunikationen. MI upplevdes även vara 
empatiskt, anspråkslöst, icke dömande och 
läxade ej upp patienter. Sjuksköterskor 
upplevde att MI fungerar, motiverar, väcker 
patientens intresse och sätter sjuksköterskan 
och patienten på samma nivå. Några 
sjuksköterskor upplevde även att MI inte 
passar alla, är svårt att använda, känns 
konstlat och tar tid. Kring förhållanden och 
behov på arbetsplatsen uttrycktes en önskan 
om mer tid och regelbundenhet gällande 
användandet av MI samt mer träning. Hinder 
och skäl till att inte använda MI var bristande 
kunskap och tid, patientmotstånd, att 
sjuksköterskorna inte hade den typen av 
arbete/mottagning eller att de inte träffade 
patienter med den typen av behov. 
Ytterligare orsaker och hinder var känsla av 
osäkerhet i utförandet, att de ibland glömde 
bort att använda MI samt att de hade andra 
metoder för att motivera patienter. 
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Sverige. 

Syftet med 
studien var 
att beskriva 
upplevelser 
av MI 
bland 
distrikts-
sköterskor 
tränade i 
metoden. 

Design: Deskriptiv kvalitativ 
studie. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval. 
Varierad ålder, kön, arbetsuppgifter 
och mängd MI-användning. 
Deltagare: 20 distriktssköterskor 
med medelålder 51 år varav 1 man, 
resten kvinnor; hade i snitt arbetat 
24,8 år som sjuksköterskor; hade i 
snitt genomgått 4,6 dagars MI-
träning. Hälften använde MI i 
arbetet, hälften inte. De som 
använde MI hade gjort det i snitt 
5,4 år. Alla arbetade med 
livsstilsfrågor. 
Inklusionskriterier: 
Distriktssköterskor som genomgått 
träning i MI. 
Exklusionskriterier: - 
Kontext: 18 vårdcentraler, både 
lantliga och i stadsmiljö i 2 olika 
landsting. 

Kvalitetsnivå: Hög. 
 
Styrkor: Bakgrund 
och metod väl 
underbyggda, 
relevanta och tydligt 
beskrivna. Resultat 
relevant, logiskt och 
beskriver mångfald.  
Relation forskare 
och deltagare samt 
forskares 
förförståelse 
beskriven. 
Diskussion kring 
metod och resultat 
väl underbyggd. 
Genomgående 
kritiskt 
förhållningssätt. 
Etiskt godkännande. 
Svagheter: 
Relationen mellan 
tema, kategorier och 
subkategorier 
otydligt 
presenterade. 

Sjuksköterskor upplevde att MI motiverar, engagerar utan 
skuldbeläggning samt skapar grund för förändring. De 
upplevde att patienter uppskattade att bli lyssnade på. MI drog 
fördel av patientens kunskaper och förutsättningar. MI var en 
nödvändig underlättande metod för att åstadkomma 
livsstilsförändring och hjälpte patienten att bli mer öppen och 
ta ansvar. MI utvecklade en känsla för när patienten var redo 
för förändring. MI var ett respektfullt sätt att närma sig, satte 
sjuksköterska och patient på samma nivå samt främjade en 
god relation och atmosfär. De som inte använde MI trots 
erhållen träning hade inget intresse att lära sig, gillade inte 
metoden, upplevde den påtvingad, onaturlig och upplevde att 
metoden inte passade dem. Osäkerhet, tid, glömska, lathet och 
bristande engagemang var orsaker till att inte använda MI. 
Det var svårt och tog tid att lära nytt, att överge rotade vanor. 
Det var även svårt att utvecklas i MI. MI krävde mod och 
personligt intresse. MI var ett livslångt lärande, kunde inte 
läras genom en kurs. Reflektion var viktigt. För 
implementering krävdes diskussion och överenskommelse på 
arbetsplatsen samt möjlighet för alla att lära metoden. Hinder 
för MI var tidsbrist, att patienter förväntade sig och behövde 
råd, att inte ha rätt rum, ha för få patienter med 
livsstilsproblem eller behov av träning. De önskade stöd och 
uppskattning, uppföljning önskades av ledning och läkare 
som inte verkade bry sig. Påminnelser, skriftliga 
instruktioner, MI-ordination, kontinuerlig återkoppling och 
uppföljning önskades.  

 


