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Bakgrund: Motiverande samtal, är en samtalsteknik och ett förhållningsätt som vårdpersonal 
kan förhålla sig till för att främja beteendeförändring. Tidigare forskning ser för- och 
nackdelar med motiverande samtal, där metoden används mest inom hälsofrämjande arbete. 
Få studier lyfter sjuksköterskors erfarenheter av att använda sig av motiverande samtal. 
Litteraturstudien vill därför lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter för att öka förståelsen av 
den subjektiva upplevelsen och genom den belysa hindrande och främjande faktorer. Syfte: 
Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter att använda sig av motiverande samtal. Metod: 
Följande studie är en litteraturstudie med induktiv ansats och baserades på nio vetenskapliga 
artiklar. Av de totalt nio artiklarna var sju stycken kvalitativa och två stycken kvantitativa. 
Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades enligt Kristenssons mallar. Resultat: 
Resultatet sammanfattades i fyra kategorier; erfarenheter av hinder i motiverande samtal, 
erfarenheter av arbetsplatsens betydelse för motiverande samtal, erfarenheter av 
patientinvolvering i motiverande samtal samt erfarenheter av det motiverande samtalets 
betydelse för sjuksköterskan. Sjuksköterskor såg samtalsmetoden som ett kompetent verktyg 
för att främja livsstilsförändringar, samtidigt som metoden kunde vara svår att implementera 
på grund av tidsbrist, motivation och intresse. Slutsats: Sjuksköterskor hade generellt inget 
emot motiverande samtal men hindrades i användandet på grund av tidsbrist, bristande 
engagemang och ovilja att förändras hos patienten.  
 
Nyckelord: Erfarenhet, hälsofrämjande, motiverande samtal, rådgivning, sjuksköterskor. 
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1. Bakgrund 
 

1.1 Inledning  
Folkhälsan är ett begrepp som beskriver befolkningens hälsa baserat på levnadsvanor 
respektive levnadsvillkor. Levnadsvanor som en individ har är beroende av de levnadsvillkor 
som olika socioekonomiska grupper lever efter. Generellt är folkhälsan i Sverige god men det 
finns olikheter grupperna emellan. Till exempel har den psykiska ohälsan hos unga 16-29 år 
ökat mellan åren 2006 och 2016, män representerar en majoritet av antalet avlidna i suicid (19 
per 100 000) jämfört med kvinnor (8 per 100 000). Vissa grupper har också setts vara mer 
utsatta än andra, till exempel hbtq-personer. Utvecklingen av fysisk aktivitet har varit negativ 
eller oförändrad för majoriteten av grupperna (Folkhälsomyndigheten, 2018).  
 
För att bromsa utvecklingen av sjukdomar och skador som genererar ohälsa krävs det att 
hälso-och sjukvården arbetar hälsopromotivt. Patienter beskriver livsstilsförändringar som 
lätta att diskutera, men desto svårare att genomföra i praktiken (Finnström, 2014). 
Sjuksköterskan har därmed en viktig uppgift i att identifiera, tolka och förebygga ohälsa hos 
befolkningen oavsett socioekonomisk bakgrund (Shelton, 2016). 
 
Studier har visat att motiverande samtal (MI) kan vara en effektiv metod som många gånger 
har visat sig vara mer effektiv än traditionella metoder inom rådgivning och vägledning. För 
att använda motiverande samtal i det dagliga arbetet krävs mer forskning som påvisar 
användbarheten i alla former av vård (Rubak & Sandb, 2005). 
 

1.2 Motiverande samtal 
Miller & Rollnick (2013) beskriver att motiverande samtal är en samtalsstil med fokus på 
samarbetsinriktning och syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till en 
förändring. Metoden som ursprungligen formades för beroendeproblematik tidigt 80-tal, 
beskrevs för första gången 1983 i en vetenskaplig artikel av Dr William R. Miller & Dr 
Stephen Rollnick, artikeln lade grunden till den första boken om motiverande samtal (MI) 
som publicerades 1991. Motiverande samtalets fyra grundpelare kan i det svenska språkbruket 
översättas till engagerande, fokuserande, framkallande och planerande. Engagerande är den 
process där en kontakt etableras parterna emellan. Fokuserande är processen som speglar 
förändringssamtalet och vart det tar vägen. Framkallande innebär den process där utövaren av 
metoden identifierar och tar fram patientens egen motivation till förändring. Sist ut är den 
planerande fasen som syftar till att utveckla och främja för förändring i form av en 
handlingsplan.  

Motiverande samtal har visat sig vara användbart i ett bredare spektrum inom sjukvården. Det 
har bland annat visat sig ha positiva effekter hos patienter som vill, gå ner i vikt, minska 
alkoholintag, öka graden av motion, sänka blodtryck och kolesterolvärden. Metoden strävar 
efter att öka patienternas self-efficacy, förmåga att genomföra förändringar (Klang 
Söderkvist, 2013; Lundahl m.fl., 2013). Vidare visade studien på att motiverande samtal är 
användbart oavsett demografiska olikheter och sjukdomsstadier. MI sågs som en kompetent 
metod även om tid av vägledning skilde sig åt mellan utövarna och även om utövarna inte 
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erhöll direkt återkoppling från ansvarig arbetsgivare. Miller & Rollnick (2013) menar att 
effektiviteten av motiverande samtal varierar baserat på utövare och kontext. 
 
Det fanns en önskan om feedback hos sjuksköterskor som använder motiverande samtal. De 
beskrev att återkopplingen är en viktig faktor för att metoden ska utvecklas. Samma studie 
beskrev en osäkerhet som behövde bemötas med konstruktiv kritik för att i slutändan leda till 
reflektion och därmed utveckling (Östlund, Kristofferzon, Häggström, & Wadensten, 2015). 
Mycket av den tidigare forskningen som har bedrivits har i huvudsak varit kvalitativa och 
kvantitativa intervju-och enkätstudier. Kvantitativa studier likt Östlund, Kristofferzon, m.fl., 
(2015) har fokuserat på att mäta effekter i användandet av motiverande samtal, där resultatet 
har syftat att visa på interventioner för att öka kunskap och effektivitet. De kvalitativa 
studiernas huvudsakliga syfte har varit att beskriva användbarheten av MI i olika kontexter 
och av olika sjuksköterskeprofessioner, till exempel inom skolhälsovård av 
skolsjuksköterskor (Bonde, Bentsen, & Hindhede, 2014).  
 
Tidigare forskning har valt att endast inkludera specialiserade sjuksköterskor som förväntas 
använda motiverande samtal, till exempel distriktssjuksköterskors erfarenheter av 
hälsofrämjande interventioner hos en patientgrupp med en specifik diagnos (Lundberg, Jong, 
Kristiansen, & Jong, 2017).  
 

1.3 Teoretisk referensram 
The Human-to-Human Relationship” är en omvårdnadsteori skapad av Joyce Travelbee och 
är den teoretiska referensram som studien utgår ifrån. Teorin publicerades först i en rapport 
1960 och sedan i hennes bok “Interpersonal aspects of nursing” 1966 och i en ny version 
1971 (George, 2011). Travelbees teori grundar sig i tanken att ingen människa är den andre 
lik och att människan ständigt förändras. Människan kan därför inte ersättas av något annat 
och måste då behandlas unikt (George, 2011; Shelton, 2016; Travelbee, 1971). Omvårdnaden 
mellan två människor ses som en interpersonell process där sjuksköterskan genom att möta 
omvårdnadsbehov, hjälper till att hantera ohälsa eller hitta hopp om personen själv inte har 
förmåga till det (Travelbee, 1971). Den relation som skapas mellan två människor, kallas för 
“The human-to-human relationship”. Relationen karaktäriseras av att sjuksköterskan 
tillsammans med den hjälpsökande upplever en eller flera erfarenheter. Enligt Travelbee 
(1971) kännetecknas erfarenheterna av sjukdomstillstånd och händelser. 
 
Relationen som skapas mellan två individer strävar efter att vara dynamisk, det vill säga att 
relationen innehåller ett utbyte av både verbal och icke-verbal kommunikation. En dynamisk 
relation innebär att båda parterna tillåter sig influeras av den andre (George, 2011). 
Kommunikationen är ett tillfälle för sjuksköterskan att lära känna, etablera The human- to- 
human relationship och samtidigt genomföra en adekvat bedömning av personens ohälsa. 
Kommunikationen bör också sträva efter att om nödvändigt, hitta mening i lidandet (Shelton, 
2016; Travelbee, 1971). Sjukdom och lidande är något som varje människa upplever någon 
gång i livet, det är en individuell reaktion påverkad av kultur, bördan av symtomen, hoppet 
hos den sjuka och hur sjukvårdaren svarar på de signaler som den hjälpsökande visar 
(Shelton, 2016). Sjukdom och lidande är en subjektiv upplevelse där kommunikationen 
mellan patient och sjuksköterska är i fokus (Shelton, 2016). Det är skillnad mellan att ha 
information om den sjuke och känna den sjuke (Travelbee, 1971). Sjuksköterskor uppmuntras 
att använda sig av olika kommunikationstekniker för att öka möjligheten till att lära känna 
personen som lider av ohälsa och genom det ge en bättre omvårdnad (George, 2011). Först 
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när sjuksköterskan har hittat den kommunikationsteknik som är bäst för henne, samt vet 
varför hon använder den och vad hon vill uppnå med kommunikationen blir 
kommunikationstekniken användbar (Travelbee, 1971). 

1.4 Sjuksköterskans roll 
En legitimerad sjuksköterska ska efter fullgjord utbildning och examen besitta många olika 
färdigheter som spänner över en rad olika områden. En viktig del i sjuksköterskans roll som 
hälsofrämjare är att kunna bedriva en personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). En personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan kan se patienten och förstå att en 
högkvalitativ omvårdnad uppnås genom att integrera patienten och familjen in i vården. 
Patienten känner sig själv bäst, och först när sjuksköterskan uppmärksammar det kan 
patienten bli mer aktiv i sin egen vård (Salmond & Echevarria, 2017). Enligt svensk 
sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan ha förmåga att utifrån patientens perspektiv 
identifiera och främja hälsa genom olika interventioner. 
 
Berg (2014) menar att det står till sjuksköterskans ansvar att utifrån ett personcentrerat 
perspektiv undervisa och ge information för att motivera patienten och öka 
självbestämmandet i den egna vården. Även Fakhr-Movahedi, Rahnavard, Salsali, & 
Negarandeh (2016) beskriver sjuksköterskans kommunikativa roll som en stor del i arbetet 
och framhäver framförallt sjuksköterskans kunskap om patienten som en grund för en 
informativ omvårdnad. Ytterligare en uppgift som sjuksköterskan har i sitt omvårdnadsarbete 
är att utbilda patienten i ohälsa. Det gör hon genom att vara observant på vart patienten 
befinner sig i sin sjukdom (Shelton, 2016). Det motiverande samtalet är en metod för 
sjuksköterskan att samarbeta med patienten, genom utbildning och vägledning, stärka 
patientens förmåga till att uppnå sina mål (Salmond & Echevarria, 2017). 
 

1.5 Problemformulering  
Med bakgrund till Folkhälsomyndigheten (2018) där grupper baserat på utbildning, kön och 
socioekonomisk bakgrund beskrivs som i behov av preventiva åtgärder, lyfter studien 
motiverande samtal som en åtgärd att bruka i hälsofrämjande syfte. Motiverande samtal var 
en effektiv hälsofrämjande metod som ofta användes för att ändra olika levnadsvanor 
(Lundahl m.fl., 2013). Forskningen lyfter däremot inte erfarenheter av att använda 
motiverande samtal. Studien vill därmed fylla den bristen på kunskap, och med Travelbees 
omvårdnadsteori, ta reda på vad sjuksköterskor har för erfarenheter av att använda 
motiverande samtal. Sjuksköterskors erfarenheter är viktiga för att på sikt utveckla och 
förbättra omvårdnadsåtgärder som motiverande samtal för att på så sätt främja för folkhälsan.  
 

1.6 Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda motiverande 
samtal.  

2. Metod 
Studien som genomfördes var en litteraturstudie med systematiska sökningar och deskriptiv 
design. Den data som studien baserades på var både kvalitativ och kvantitativ (Kristensson, 
2014).  
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2.1 Sökstrategi  
En systematisk sökning genomfördes i två databaser, Cinahl (Cummulative Index to Nursing 
and Allied Health Litterature) och PubMed. De här databaserna användes på grund av deras 
omfattning och användbarhet inom ämnet omvårdnad. Valet att söka i två databaser grundade 
sig i den ökade trovärdigheten i form av datamättnad (Kristensson, 2014). Utifrån studiens 
syfte identifierades meningsbärande ord (Henricson, 2017). Därefter översattes orden till 
engelska indextermer genom SvenskaMesh, samtidigt som synonymer identifierades 
(Kristensson, 2014). 
De meningsbärande orden var: Counseling, experience, health promotion, motivational 
interviewing, nurses.  
 
Indextermerna omvandlades sedan till rekommenderade söktermer för databasen genom 
respektive Thesaurus. De här termerna var i Cinahl; Motivational interviweing, health 
promotion, counseling, experience, perception, attitude och nurse. I PubMed var termerna; 
Motivational interviewing, nurses, attitude, counseling, directive counseling, health 
promotion och nurse. De nya termerna användes sedan i en grundläggande sökning, för att 
säkerställa att de gav relevanta träffar. Därefter utformades olika sökkombinationer genom att 
kombinera indextermerna från den grundläggande sökningen tillsammans med booelska 
operatorer, ’’AND” och ’’OR” . Slutligen begränsades sökningen med så kallade ’’limits”, för 
att ge ett mer precist utfall av artiklar. Ytterligare en databassökning genomfördes i PubMed 
och sökningen strukturerades upp på samma vis som sökningen i Cinahl. Efter 
testsökningarna fastställdes och genomfördes två sökkombinationer i Cinahl och en i PubMed 
för att säkerställa datamättnad. Se tabell 1.   
 
Totalt valdes 28 artiklar ut från databaserna Cinahl och PubMed. Av de 28 artiklarna ansågs 
nio artiklar vara relevanta för resultatet och resterande förkastades eller användes till 
bakgrund och diskussion. För fullständigt tillvägagångssätt med begränsningar se sökmatris, 
bilaga 1.  
 

2.2 Tabell 1. 

Databas Sökblock 1  Sökblock 2 Sökblock 3 

Cinahl MH Health 
promotion 
MH Counseling  

Nurs*  ’’motivational 
interview*’’ 

Cinahl Nurs* ’’motivational interview*’’  experience* perception* 
attitude*  

PubMed nurse* "Counseling"[Mesh] "Directive 
Counseling"[Mesh] 
"Health Promotion"[Mesh] 

"Motivational 
Interviewing"[Mesh] 

 

2.3 Urval  
Inklusionskriterierna var; att artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter, att 
artiklarnas urval skulle bestå av legitimerade sjuksköterskor, att artiklarna skulle behandla den 
hälsofrämjande samtalsmetoden motiverande samtal, att artiklarna granskar sjuksköterskors 
erfarenheter av att använda motiverande samtal samt att artiklarna skulle vara etiskt granskade 
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eller föra ett etiskt resonemang. Exklusionskriterierna var; artiklar som endast undersökt 
effekter av motiverande samtal, artiklar som undersöker patientens erfarenheter av 
motiverande samtal, samt artiklar som var medicinskt inriktade.   
 
Urvalssteg: 
Urval 1: 458 lästa titlar. 
Urval 2: 38 lästa abstracts. 
Urval 3: 28 lästa artiklar i helhet. 
Urvalsprocessen bestod av tre steg. I steg ett lästes alla titlar i de sökningar som hade gjorts, 
de relevanta titlarna sparades för att gå vidare till nästa granskning. I steg två lästes samtliga 
sammanfattningar, abstracts, från steg ett, för att ytterligare gallra materialet. I steg tre lästes 
artiklarna, som gått vidare från abstractgranskningen, i fulltext enskilt av båda författarna. 
Efter enskild granskning gjordes en gemensam bedömning av materialet vilket resulterade i 
material till resultatdelen.  
 

2.4 Kvalitetsgranskning  
När kvalitativ forskning kvalitetsgranskas används begreppet trovärdighet. Trovärdigheten i 
en studie avser att beskriva den övergripande kvaliteten. När de kvantitativa artiklarnas 
egenskaper granskades var begreppen validitet och reliabilitet i fokus (Kristensson, 2014) 
 
Kvalitetsgranskningen av de nio artiklarna som användes i resultatet genomfördes genom att 
besvara ett antal frågor enligt Kristensson, (2014). Frågorna berörde artiklarnas syfte, metod, 
resultat och diskussion. Efter granskning bedömdes alla nio artiklar inklusive en pilotstudie 
hålla en god kvalitet. Se artikelmatriser i bilaga 2. 
 

2.5 Bearbetning och analys  
Analysen gjordes som en integrerad innehållsanalys och var induktiv. I analysen lästes först 
varje artikels resultat upprepade gånger var för sig för att undgå missa relevanta delar. 
Författarna tog ut meningar, var och en, som svarade mot studiens syfte, därefter jämfördes 
materialet gemensamt och ett utkast som representerade det sammanställda resultatet från 
studierna togs fram. Meningar som svarade på studiens syfte sorterades ut efter likheter och 
skiljaktigheter. Meningarna bildade kategorier och underkategorier (Kristensson, 2014).  
 

2.6 Forskningsetiska överväganden  
Alla artiklar som har valts ut har ett etiskt godkännande eller för ett etiskt resonemang. 
Resonemang som förs i samtliga artiklar är bland annat, deltagarnas möjlighet att lämna när 
som helst under studiens gång utan att ge någon anledning till varför. Möjligheten att lämna 
studien benämns som frivillighet och innebär att studien inte ska upplevas som tvingande 
genom övertalning eller hot (Sandman & Kjellström, 2013). Studierna genomsyras av 
Helsingforsdeklarationen som bland annat skriver att forskningen alltid måste se till 
individens bästa, före vetenskapens och samhällets intresse (Helsingforsdeklarationen, 2018). 
Svensk lag verifierar även Helsingforsdeklarationen, där det framgår att forskning endast får 
godkännas om den kan verkställas med respekt för människovärdet (SFS 2003:460). Vidare 
har studierna granskats objektivt genom triangulering för att undvika förvrängning av 
resultatet. Vid sammanställning av resultatet har allt som är relevant för studiens syfte lyfts 
fram, oavsett om det skiljer sig från författarnas åsikter. Plagiat i studien har uteslutits genom 
att bearbeta texten noga. Vid översättningar av engelska texter har det skett med största 
diskretion för att undvika feltolkningar och förvrängning av innebörder (Henricson, 2017).  
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Författarna hade innan studien skrivit ett tidigare arbete om motiverande samtal och därmed 
fanns en viss förförståelse för det ämne som studien kom att behandla.  

3. Resultat 
Analysen av resultatet genererade fyra kategorier och två underkategorier: erfarenheter av 
hinder i det motiverande samtalet, sjuksköterskas erfarenheter av arbetsplatsens betydelse för 
motiverande samtal, sjuksköterskans erfarenheter av patientinvolvering i motiverande samtal 
och erfarenheter av det motiverade samtalets betydelse för sjuksköterskan.  

3.1 Erfarenheter av hinder i det motiverande samtalet 

 
3.1.1 Hinder hos sjuksköterskan   
Ett hinder som sjuksköterskors erfarenheter, särskilt de som inte tränats i metoden, talar för är 
deras egen brist på kunskap om motiverande samtal (Brobeck, Bergh, Odencrants, & 
Hildingh, 2011; Hörnsten, Lindahl, Persson, & Edvardsson, 2014; Lundberg m.fl., 2017; 
Östlund, Wadensten, Häggström, & Kristofferzon, 2014; Östlund, Wadensten, Kristofferzon, 
& Häggström, 2015). På grund av att de inte anser sig ha rätt mängd kunskap i samtalets olika 
steg, beskrevs en osäkerhet som försvårade användandet och gjorde det onaturligt (Brobeck 
m.fl., 2011; Östlund m.fl., 2014; Östlund, Wadensten, m.fl., 2015). Det visade sig att 59 
procent av sjuksköterskor hade tränats i motiverande samtal och av de här 59 procenten 
använde endast 57 procent metoden. Utöver det visade det sig att hälften av alla som använde 
motiverande samtal inte hade tränats i den (Östlund, Wadensten, m.fl., 2014). Högt 
motiverade sjuksköterskor med kunskap om hälsofrämjande metoder och interventioner 
upplevde det som jobbigt samt frustrerande när kollegor inte besatt samma kunskaper 
(Lundberg m.fl., 2017). Okunskapen och osäkerheten kunde ibland leda till att sjuksköterskor 
återvände till tidigare samtalsmetoder (Östlund, Wadensten, m.fl., 2015). 
 

Sjuksköterskors 
erfarenheter av 

motiverande 
samtal

Erfarenheter av hinder i det 
motiverande samtalet

Hinder hos sjuksköterskan

Hinder hos patienten

Sjuksköterskans erfarenheter 
av arbetsplatsens betydelse för 

motiverande samtal

Sjuksköterskans erfarenheter 
av patientinvolvering i 

motiverande samtal
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Sjuksköterskor såg att de tidigare erfarenheterna och gamla vanorna ökade sannolikheten att 
förkasta motiverande samtal som samtalsmetod (Lena Lindhe Söderlund, Nilsen, & 
Kristensson, 2008; Östlund, Wadensten, m.fl., 2015). Bidragande faktorer som föranledde att 
sjuksköterskor föll tillbaka i gamla vanor var till exempel lathet och i hålla i samtal som tog 
lång tid (Östlund, Wadensten, m.fl., 2015). Andra erfarenheter var att tidigare 
arbetserfarenheter kunde hjälpa dem att integrera motiverande samtal i vardagen. Metoden 
gav en känsla av säkerhet och livade upp konversationer med patienter. Erfarenheten 
förenklade möjligheten att motivera patienten snarare än att enbart informera patienten 
(Brobeck m.fl., 2011; Hörnsten m.fl., 2014). Arbetserfarenheter i kombination med 
motiverande samtal ansågs ge ökat mod för att prata om emotionellt laddade ämnen, samtidigt 
som förmågan att bemöta motstånd i hälsosamtal ökade (Hörnsten m.fl., 2014).  
 
Sjuksköterskor beskriver att det behövdes ett genuint intresse, fokus och öppenhet för att 
använda sig av motiverande samtal i det vardagliga arbetet (Brobeck m.fl., 2011; Östlund, 
Wadensten, m.fl., 2015). En sjuksköterska beskrev att metoden inte är svår att lära in, med rätt 
fokus är det möjligt att applicera motiverande samtal, trots gamla vanor som är svåra att 
förändra (Söderlund m.fl., 2008). Trots att metoden sågs användbar så minskade användandet 
av metoden efter en månad (Ragasis, 2017).  
 
3.1.2 Hinder hos patienten 
Sjuksköterskans erfarenheter av att använda motiverande samtal visade situationer där 
patienter kan försvåra möjligheterna att använda motiverande samtal. Hinder som beskrevs 
var patienternas egen motivation att förändras, eller att patienter inte förstod allvaret av sitt 
hälsotillstånd (Hörnsten m.fl., 2014; Söderlund m.fl., 2008; Östlund, Wadensten, m.fl., 2015). 
Sjuksköterskor beskrev situationer där de fick skrämma patienter till förändring för att få dem 
att förstå. De ansåg sig bära ett ansvar gentemot patienten och kände därför en form av 
besvikelse när information om patientens riskbeteende inte framfördes och därmed skrämde 
patienten (Bonde m.fl., 2014; Hörnsten m.fl., 2014). En annan studie beskriver att 
sjuksköterskor inte ville skapa en situation, hos patienten och anhöriga, i det motiverande 
samtalet. Genom att lyfta patientens livsstilsproblem, då livsstilen inte ansågs vara ett 
problem (Bonde m.fl., 2014). 
 
Samtal där patienter är i behov av att få information eller förväntar sig att få information av 
sjuksköterskan, sågs motiverande samtal inte vara en lämplig metod. Motiverande samtal 
kunde då begränsa arbetet snarare än att främja det (Brobeck m.fl., 2011; Östlund m.fl., 2014; 
Östlund, Wadensten, m.fl., 2015). Sjuksköterskor beskriver att patienternas tidigare 
erfarenheter och uppfattning om sin egen situation påverkade det motiverande samtalet 
(Hörnsten m.fl., 2014; Ragaisis, 2017). Sjuksköterskor ansåg att motiverande samtal, trots 
patientens ovilja att förändras, var ett steg på vägen för framtida förändringar (Brobeck m.fl., 
2011). Dilemman kunde uppstå i samtal där patient och anhöriga, framförallt barn med 
föräldrar, hade olika uppfattningar om hälsoproblemet. Sjuksköterskan beskrev att när barnet 
har en vilja att förändras men inte föräldrarna, valde sjuksköterskan att anpassa det 
motiverande samtalet (Bonde m.fl., 2014).  
 

3.2 Sjuksköterskans erfarenheter av arbetsplatsens betydelse för motiverande 
samtal 
Sjuksköterskor beskrev motiverande samtal som en tidskrävande samtalsmetod. Dels var de 
tvungna att låta samtalet ta tid för att patientens livsstilsförändringar skulle bli framgångsrika 
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men också för att patienten skulle lyckas ta sig igenom hela förändringsprocessen. Metoden 
krävde att det fanns tid för reflektion och feedback. Utan adekvat tid för reflektion eller 
feedback var det svårt att lära sig av misstag och utvecklas i användandet av samtalsmetoden. 
Sjuksköterskor önskade mer tid för träning och regelbunden användning för att känna sig 
bekväma att använda motiverande samtal (Brobeck m.fl., 2011; Söderlund, Malmsten, 
Bendtsen, & Nilsen, 2010; Östlund m.fl., 2014; Östlund, Wadensten, m.fl., 2015). Av 26 
stycken barnsjuksköterskor ansåg tre fjärdedelar att de hade gott om tid och fick stöd av 
ledningen och kollegor (Söderlund m.fl., 2010).  
 
Sjuksköterskor ansåg att träning var ett avgörande moment för att implementera och utvecklas 
i motiverande samtal. De beskrev att motiverande samtal inte kunde läras in genom att läsa en 
bok, regelbunden återkoppling och träning var nödvändigt (Brobeck m.fl., 2011; Söderlund 
m.fl., 2008) . Feedback och uppföljning med hjälp av en handledare var viktigt om de skulle 
fortsätta använda sig av metoden (Östlund, Wadensten, m.fl., 2015). Sjuksköterskor upplevde 
att det stöd som var nödvändigt varierade på arbetsplatsen. Stödet var en bidragande faktor 
som var nödvändigt men inte alltid prioriterades (Lundberg m.fl., 2017; Söderlund m.fl., 
2010). Sjuksköterskor beskrev också det motsatta, att ledningen var bristande, saknade 
närvaro, stöd och förståelse för lärandeprocessen (Lundberg m.fl., 2017; Östlund, Wadensten, 
m.fl., 2015). Den otillräckliga närvaron av ledningen gjorde det svårt för sjuksköterskan att 
jobba med motiverande samtal och andra hälsofrämjande metoder, trots att de visste vad som 
behövde göras (Lundberg m.fl., 2017). 
 
Sjuksköterskors erfarenheter talade för att ett öppet klimat bidrog till att alla på arbetsplatsen 
strävade mot samma mål, något som kännetecknades som en stöttande infrastruktur. 
Samarbete mellan kollegor, gynnade sjuksköterskornas intresse, användning och utveckling 
av motiverande samtal. Sjuksköterskor kunde utbyta erfarenheter och diskutera metoden med 
varandra, vilket sågs som något positivt (Söderlund m.fl., 2008; Östlund, Wadensten, m.fl., 
2015).   
 
3.3 Sjuksköterskans erfarenheter av patientinvolvering i motiverande samtal 
Sjuksköterskor uppgav motiverande samtal som bättre än traditionell rådgivning och att det 
fungerade bättre för att involvera samt inspirera patienter till förändring. Sjuksköterskor 
beskrev att patienterna uppskattade involvering i form av lyhördhet och förståelse (Söderlund 
m.fl., 2010; Östlund, Wadensten, m.fl., 2015). Patienter skulle känna sig inspirerade och 
motiverade till förändring. Förändring kunde kännetecknas av en positivitet, att förändras 
efter egna krav och förutsättningar (Hörnsten m.fl., 2014). Att lyssna aktivt, motstå frestelsen 
att styra samtalet och ge råd var viktigt för att öka patientens medvetenhet om sin egen livsstil 
och vilket mål patienten själv hade. Sjuksköterskor fann att de på så sätt fick mer återkoppling 
från patienten och utifrån det kunde ge relevanta råd utan att ställa orimliga krav. De hade en 
passiv roll att motivera men ansvaret att förändras låg hos patienten (Brobeck m.fl., 2011; 
Söderlund m.fl., 2008; Östlund m.fl., 2014; Östlund, Wadensten, m.fl., 2015). Genom att inte 
skuldbelägga patienten och fråga om tillåtelse innan de gav råd, upplevde sjuksköterskor att 
en öppen dialog kännetecknad av empati skapades. Sjuksköterskor beskrev att metoden kunde 
tillämpas i olika typer av situationer och även om en förändring hos patienten inte sker direkt 
i eller efter samtalet, kunde de skapa en stabil grund för framtida förändring (Brobeck m.fl., 
2011; Östlund, Wadensten, m.fl., 2015).  
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Genom motiverande samtal främjades kommunikationen, mellan sjuksköterska och patient, 
samtidigt som patienten blev delaktig i beslutsfattandet kring sin egen vård (Hörnsten m.fl., 
2014; Söderlund m.fl., 2008; Östlund m.fl., 2014). Det motiverande samtalet gjorde att 
sjuksköterskor inte lade skulden på patienten, genom att bolla tillbaka problemet, sätta ord på 
motivationen och öka patientens förståelsen för sin situation (Bonde m.fl., 2014; Brobeck 
m.fl., 2011).  
 
Tekniken att använda öppna frågor i samband med motiverande samtal var naturligt. 
Erfarenheter talade för att tekniken öppnade upp samtalet, vidgade perspektivet samt gav 
sjuksköterskor möjligheten att ta ett steg tillbaka. Något som skiljde sig från tidigare 
samtalsmetoder (Bonde m.fl., 2014; Brobeck m.fl., 2011; Ragaisis, 2017; Söderlund m.fl., 
2008). Av de sjuksköterskor som samtalade om viktproblem ändrade hälften sitt sätt att arbeta 
med hjälp av motiverande samtal (Söderlund m.fl., 2010).  
 
Sjuksköterskor såg problem uppstå när de blev för ivriga och pressade patienten till 
förändring, trots att patienten inte var redo. Något som beskrevs vara ett resultat av obalans i 
maktförhållandet mellan sjuksköterska och patient. Problem kunde också uppstå om patienten 
kände sig hotad och var i behov att försvara sig (Brobeck m.fl., 2011; Hörnsten m.fl., 2014).   
 

3.4 Erfarenheter av det motiverande samtalets betydelse för sjuksköterskan  
Flera sjuksköterskor beskrev att motiverande samtal gav dem nya sätt att tänka, att det var 
stimulerande på dels ett personligt plan men också sett till patientens utveckling. Det 
motiverande samtalet gav sjuksköterskor ett nytt sätt att arbeta, de kunde antingen arbeta helt 
med motiverande samtal eller använda delar av metoden. Metoden hjälpte till att visa på 
motstånd och belyste när patienter var redo att förändras. Sjuksköterskor beskrev att det 
uppkom en känsla av självsäkerhet och ökad motivation till det hälsofrämjande samtalets 
syfte (Brobeck m.fl., 2011; Söderlund m.fl., 2008; Östlund, Wadensten, m.fl., 2015). 
Gemensamma åsikter hos sjuksköterskorna om motiverande samtal var att det var nödvändigt 
och roligt (Östlund m.fl., 2014). Sjuksköterskors erfarenheter talade för att motiverande 
samtal förtydligade den hälsopromotiva rollen, något som var stimulerande och gav en känsla 
av tillfredsställelse (Brobeck m.fl., 2011; Lundberg m.fl., 2017). Distriktssjuksköterskor 
beskrev att motiverande samtal var ett värdefullt verktyg i deras hälsopromotiva roll (Brobeck 
m.fl., 2011).  
 
Sjuksköterskor kände att motiverande samtal, som ny metod, främjade deras värderingar och 
normer som redan var integrerade i tidigare arbetssätt (Bonde m.fl., 2014). Det nya 
perspektivet kan ge sjuksköterskan nya möjligheter att kommunicera med patienten och få 
reda på information som tidigare gått obemärkt förbi. Nya dörrar öppnades när ett gemensamt 
intresse hos sjuksköterskor och patienter fanns (Ragaisis, 2017; Östlund, Wadensten, m.fl., 
2015). Att ta ett steg tillbaka sågs som både utmanande och tidskrävande, då sjuksköterskor 
togs ur sin normala roll som informatör. Patienternas empowerment stärktes när 
sjuksköterskor tog ett steg tillbaka och gav patienterna mer plats i samtalet (Hörnsten m.fl., 
2014; Ragaisis, 2017).  
 

3.5 Resultatsammanfattning  
Resultatet visar att sjuksköterskors erfarenheter talar för att brist på intresse och osäkerhet 
påverkar användandet av metoden. Arbetserfarenheter sågs som både positivt och negativt i 
användandet av motiverande samtal. Brist på sjukdomsinsikt, ovilja att förändra ett beteende 
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och skilda åsikter mellan patient och anhöriga var några hinder som sjuksköterskor såg hos 
patienter. Erfarenheter visar organisationens relevans i form av, tid för samtal, återkoppling, 
träning och förebilder för att motiverande samtal skulle vara effektivt. Vidare visar resultatet 
det motiverande samtalets förmåga att involvera patienter i sin egen vård. Involveringen 
bidrog till att maktförhållandet mellan sjuksköterskor och patienter jämnades ut. Till sist visar 
resultatet vad motiverande samtal har för betydelse för sjuksköterskorna själva. Metoden 
ansågs vara stimulerande, rolig att applicera och utvecklande för den hälsopromotiva 
arbetsrollen.  

4. Diskussion 
 

4.1 Metoddiskussion 
 
4.1.1 Design 
Studien är en litteraturöversikt med ett induktivt förhållningssätt, det här tillvägagångssättet 
var relevant men inte optimalt för ämnet som behandlades. En intervjustudie hade bidragit 
med ökad möjlighet att anpassa urvalet och på så vis kunna nå en bredare population och 
större variation i data. Då artiklarna som kunde hittas i databaserna till stor del behandlar 
distrikt-och barnsjuksköterskor i deras användande. Ett deduktivt förhållningssätt hade 
inneburit en mer begränsad studie där en teori eller ett antagande hade styrt hur studien skulle 
genomföras och data skulle analyseras (Kristensson, 2014). Det deduktiva förhållningssättet 
hade försvårat studiens process då motiverande samtal antas vara ett förhållandevis nytt 
forskningsområde.  
 
Den kvalitativa studiemetoden var passande för det syfte som studien ämnade att undersöka, 
då en kvalitativ metod syftar till att studera en människas upplevelse och erfarenhet av ett 
visst fenomen (Henricson & Billhult, 2017). Svagheter med den kvalitativa metoden som 
studien baseras på är; att resultat sällan kan föras över till andra sammanhang än det som 
studien har genomförts i. Den integrerade innehållsanalysen innebär att författarna 
sammanställer olika artiklar till ett objektivt resultat (Kristensson, 2014). Den integrerade 
analysmetoden innebar en viss tolkning av materialet för att kategorier skulle kunna formas. 
Därmed var det viktigt att använda sig av triangulering för att främja objektivitet.  
 
4.1.2 Urval 
Mycket tid lades ner för att hitta korrekta översättningar från svenska till engelska för att 
syftet på bästa sätt skulle besvaras. Sökorden som användes ansågs relevanta för syftet och 
behandlade på något vis motiverande samtal, däremot kan sökordet counseling ifrågasättas. 
Termen som kan översättas till rådgivning är inte direkt relaterad till motiverande samtal då 
motiverande samtal ses som en samarbetsinriktad metod (Miller & Rollnick, 2013). Att 
termen trots det är delaktig i studien beror på att den gav större utfall av artiklar i 
databassökningen då den annars blev för snäv. Mesh-termen, motivational interviewing, finns 
inte med i de slutgiltiga sökningarna då termen begränsade utfallet av artiklar. Termen finns 
trots allt med i sökmatrisen för att visa att termen har brukats i tidigare sökkombinationer. Att 
ytterligare begränsa urvalet till artiklar som är peer-reviewed stärkte trovärdigheten då 
artiklarna har ett vetenskapligt omdöme (Henricson, 2017). Studien har valt att använda 
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årtalen 2006 till 2018 med anledning till det stora antalet artiklar som skiljde sig åt mellan 
åren 2006 och 2008. 
 
Studiens upplägg baserades inte enbart på kvalitativa studier, något som kunde ses som en 
svaghet i studien. Valet av att inkludera två artiklar med kvantitativ ansats grundas i 
artiklarnas resultat som beskrev studiens syfte. De kvantitativa artiklarna erhöll en så kallad 
mixad metod, som behandlar både kvalitativ och kvantitativ data, där fokus låg på att 
extrahera den kvalitativa data (Borglin, 2017).  
 
4.1.3 Datainsamling 
De två sökningarna i Cinahl kan förklaras av svårigheter att hitta relevanta artiklar som bidrog 
till att svara på studiens syfte. Valet att inkludera fritextsökningar kom sig av den bredd som 
behövdes för att säkerställa datamättnad.  
 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes enligt Kristensson (2014) först enskilt och 
sedan i par för att undvika att åsikter sinsemellan författarna föll bort. På det här sättet kunde 
båda författarnas summering av kvalité vägas emot varandra. Det är dock viktigt att ha i 
åtanke att granskningsmallen endast är rekommendationer på frågeställningar som kan 
användas och inte är en fullt utvecklad granskningsmall vilket kan skapa brister i 
kvalitetsgranskningen.  
 
Av de nio studier som inkluderades, var sju av nio artiklar från Sverige, och de två sista från 
Danmark respektive USA, flera artiklar hade även samma författare. Det här kan innebära att 
studiens resultat till stor del behandlar den svenska sjukvården och därför kan vara svårt att 
applicera i andra länder. Att samma författare framkommer i flera artiklar kan leda till att 
variationen i artiklarnas resultat inte skiljer sig åt då författarens förförståelse spelar in.  
 
4.1.4 Dataanalys 
De kategorier som har skapats och ligger till grund för resultatet är subjektiva kategorier som 
har delats in efter likheter och olikheter i artiklarnas material. Kategorierna som slutligen kom 
att användas är uppbyggda på ett sådant sätt att det blir överskådligt för läsaren. Då 
kategorierna är subjektiva kan det innebära att delar av resultatet kan tyckas höra till en annan 
kategori än vad den gör.  
 
 4.1.5 Etiska aspekter  
Författarna hade en viss förförståelse för ämnet som behandlas i studien. Därav fanns det 
kunskap om vilka delar resultatet potentiellt kunde komma att behandla. Något som kan ha 
inneburit att en omedveten tolkning av resultatet har skett.  
 

4.2 Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda 
motiverande samtal. Nedan kommer endast nyckelfynd i studien samt etiska aspekter att 
presenteras och diskuteras: erfarenheter av hinder i det motiverande samtalet, sjuksköterskans 
erfarenheter av arbetsplatsens betydelse för motiverande samtal, sjuksköterskans 
erfarenheter av patientinvolvering i motiverande samtal.  
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4.2.1 Erfarenheter av hinder i det motiverande samtalet  
Ett fungerande samtal kräver en förening mellan klienten, klinikern och sammanhanget, ett 
bristande intresse hos sjuksköterskorna omöjliggör då ett fungerande samtal enligt Miller & 
Rollnick (2013). En kommunikationsteknik blir först användbar när sjuksköterskor vet varför 
de använder samtalstekniken och vad de vill uppnå med användandet (Travelbee,1971). 
Sjuksköterskor ansåg att de inte kunde hålla fast vid gamla vanor. Att göra ingenting var inte 
ett alternativ och därför kunde personalen motiveras till att lära sig använda motiverande 
samtal trots tidigare tveksamheter (Walsh, McAllister, Morgan, & Thornhill, 2004). Sett ifrån 
Travelbee’s teori är det däremot inte någon idé att påtvinga användandet av en viss 
kommunikationsteknik om användaren på grund av det förlorar den interpersonella processen 
(Travelbee, 1971). Ett antagande är att utan den interpersonella processen förloras förmågan 
att skapa ett ömsesidigt förhållande mellan sjuksköterskor och patienter. Det betyder att 
sjuksköterskan måste vara medveten om varför de använder samtalsmetoden och vad de vill 
uppnå med den för att till största möjliga mån kunna undvika brister i kontakten med 
patienten. Vid vidare reflektion kring den interpersonella processen kan det antas att etiska 
dilemman uppstår när målet av behandlingen skiljer sig mellan sjuksköterska och patient. Det 
här beskrivs också i resultatet, där meningsskiljaktigheter i ett möte med barn och dess 
föräldrar skapade hinder i kommunikationen och förmågan till god omvårdnad.  
 
Vidare visar resultatet att sjuksköterskor ansåg att arbetserfarenhet kunde underlätta samt 
försvåra användandet av motiverande samtal. Lindhardt m.fl. (2015) beskrev att 
sjuksköterskor som hade lång arbetserfarenhet visade tendenser att falla tillbaka till gamla 
kommunikationstekniker när de upplevde att de hade ont om tid. Enligt Travelbee (1971) är 
varje människa unik oavsett om man är sjuksköterska eller patient. Ett antagande är att 
arbetserfarenheten inte är en avgörande faktor om sjuksköterskan väljer att använda metoden 
eller inte. Det är därför upp till varje enskild sjuksköterska att själv finna den metod som 
känns mest naturlig och på så vis gynna förutsättningarna för en god kontakt med patienten, 
så kallat the human to human relationship.  
 
Resultatet visade att brist på sjukdomsinsikt och patientens motivation till beteendeförändring 
påverkade hur sjuksköterskor använde sig av och upplevde motiverande samtal. Griffith 
(2008) menade att sjuksköterskor behövde ha kunskapen, förmågan och engagemanget att 
ändra infallsvinkel så att patienten var den som argumenterade för förändring. Noordman, de 
Vet, van der Weijden, & van Dulmen (2013) beskriver att om det fanns en vilja att förändras 
hos patienten så ökade användningen av motiverande samtal. Miller & Rollnick (2013) 
beskriver att patientens engagemang är nyckeln i samtalet. Engagemang gör att patienter i 
hälso-och sjukvård stannar kvar, tar till sig och vinner fördel av behandlingen. Miller och 
Rollnicks beskrivning av patientens engagemang styrker det sjuksköterskor beskriver, att 
patientens egen vilja påverkar hur motiverande samtal används.  
 
4.2.2 Sjuksköterskans erfarenheter av arbetsplatsens betydelse för motiverande samtal 
Sjuksköterskor lyfte träning, tid och återkoppling som vitala faktorer för att lära sig och 
utveckla motiverande samtal. Morton m.fl. (2015) menade att om inte utövarna av 
motiverande samtal fick tillräckligt med värdefull träning så var det osannolikt att metoden 
var effektivt i praktiken. Miller & Rollnick (2013) är inne på samma spår men skiljer sig ifrån 
Morton och menar att det i slutändan handlar om att genom övning och praktik erhålla korrekt 
feedback. Utan rätt feedback blir tiden av träning oväsentlig, rätt information syftar till 
huruvida man har gjort rätt eller inte och vad som kan göras bättre till nästa tillfälle. Miller & 
Rollnick (2013) beaktar dock människors olikheter där vissa tar till sig information lättare och 
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därmed snabbare, samtidigt som andra behöver mer tid för att ta till sig feedback. Olikheter, 
förmågan att lära sig och tid till feedback lyfter även Travelbee (1971) i sin teori som viktigt, 
för att tillämpa och använda olika kommunikationstekniker. Eftersom Travelbee lägger fokus 
på att brister i kommunikationen förhindrar möjligheter att skapa en interpersonell process är 
det viktigt att tillåta träning, feedback och bistå med stöd. Eftersom motiverande samtal är 
starkt beroende av relationen mellan sjuksköterska och patient är det av stor vikt att 
arbetsplatsen reflekterar över sjukvårdens diskriminerande strukturer. Strömberg & Eriksson 
(2010) tar i sin bok upp flera patientfall där diskriminering av kön och etnicitet beskrivs som 
uttalade och ligger till grund för hur vårdpersonal bemöter patienter. Normer av svenskhet och 
heterosexualitet har lett till att patienter har bemötts olika. Att personer bemöts olika kan 
därför antas leda till kränkande behandling men också till att behandlingen kan skilja sig åt 
och leda till sämre vård. Folkhälsomyndigheten (2018) beskrev hbtq-personer som en särskild 
utsatt grupp. Det här stämmer även överens med Travelbees idéer om att ett möte utan 
fördomar är viktigt för god kommunikation och omvårdnad.  
 
4.2.3 Sjuksköterskans erfarenheter av patientinvolvering i motiverande samtal 
Resultatet visade att om sjuksköterskor var mer passiva, tog ett steg tillbaka, lyssnade aktivt 
och stod emot begäret att ge råd, fick patienter möjlighet att tänka över sin egen situation och 
komma med egna förändringsförslag. Det sjuksköterskor beskriver är rådgivning i neutralitet 
(Miller & Rollnick, 2013). Sjuksköterskor hjälper patienter utforska dilemmat på egen hand, 
något som fungerar bra hos personer med ambivalens (Miller & Rollnick, 2013). 
Sjuksköterskor i resultatet såg själva en tendens att bli ivriga och därmed lade mer press på 
patienter. Secker & Margrove (2014) beskrev att patienter som hamnade i centrum kunde 
känna sig pressade, och på grund av det kände sig sjuksköterskor tvingade till försiktighet i 
användandet av motiverande samtal. Travelbee (1971) menar att om en sjuksköterska skall 
kunna hjälpa en patient till förändring och möta omvårdnadsbehoven, som utmärkande drag i 
hennes omvårdnadsteori, måste hon våga lyssna aktivt och förstå patientens budskap. Baserat 
på Travelbees omvårdnadsteori ska sjuksköterskor oavsett socioekonomisk bakgrund, etnisk 
tillhörighet eller sexuell läggning ha samma förhållningssätt och forma samtalet på ett 
patientcentrerat vis. Folkhälsomyndigheten, (2018) och Svensk sjuksköterskeförening, 
(2017), tar likt Travelbee upp vikten av att sjuksköterskor beaktar mångfalden i samhället och 
de etiska förhållanden som mötet med patienter kan innebära.  
 

4.3 Klinisk nytta 
Den här studien kan hjälpa framtida sjuksköterskor, men även annan vårdpersonal. Genom en 
ökad förståelse för hur det motiverande samtalet kan användas och vilka möjligheter 
respektive begränsningar som finns i samtalsmetoden.  
Vårdgivare kan med studiens resultat få insyn i hur viktigt det är med möjlighet till träning 
och feedback men även att tänka på hur vårdens könsdiskriminerande strukturer ser ut.  
 
Vidare forskning inom ämnet bör beröra etiska och genusaspekter i användandet av 
motiverande samtal. Till exempel kan intervjustudier som syftar till att beskriva erfarenheter 
av etiska dilemman och genusaspekter tillföra ny kunskap som är nödvändig för att utveckla 
motiverande samtal, bemötandet av patienter och förståelsen för metodens användbarhet.  
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4.4 Slutsats 
Resultatet i studien beskriver sjuksköterskors positiva erfarenheter, men även hur hinder i 
relationen mellan sjuksköterskor och patienter samt hur arbetsplatsens engagemang kan 
påverka det motiverande samtalet. Genom de nyvunna kunskaperna får sjuksköterskor en 
ökad förståelse för betydelsen av patientens budskap och det motiverande samtalets potential.  
 
Slutligen vill författarna återigen lyfta vikten av att arbeta hälsopromotivt inom sjukvården. 
Folkhälsorapporten (2018) belyser att det idag finns olikheter i folkhälsan beroende på 
socioekonomisk tillhörighet, kön, sexuell läggning och utbildningsnivå, även den psykiska 
ohälsan har ökat hos ungdomar och unga vuxna. Motiverande samtal ses som ett kompetent 
verktyg för sjuksköterskan att använda för att identifiera, tolka och involvera patienten i 
livsstilsförändringar.  
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Artikelmatris 1 (9) 
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C. (2011). Primary healthcare nurses’ experiences 
with motivational interviewing in health promotion 
practice: Health promotion practice. Journal of 
Clinical Nursing, 20(23–24), 3322–3330. 
https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03874.x 
 
Sverige 

The aim of the study 
was to describe 
primary healthcare 
nurses’ experiences 
with motivational 
interviewing as a 
method for health 
promotion practice. 

Design: Kvalitativ. 
 
Urval: 20 kvinnliga 
sjuksköterskor 
 
Kriterier: 
Sjuksköterskor som 
jobbar inom 
primärvården och 
använder MI.  
 
Insamling och 
analysmetod:  
Intervjustudie som 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys.  

Styrkor med studien var 
att resultatet innehöll 
teman och utdrag från 
intervjuerna vilket ökar 
trovärdigheten, en anna 
styrka var att bortfallet 
var lågt.  
 
En svaghet i studien var 
att det inte tydligt 
framgår vad forskarna har 
för förståelse för det 
studerade ämnet.  

Sjuksköterskorna erfarenheter av MI som 
hälsofrämjande metod var att det var en 
krävande, berikande och användbar metod 
som främjar medvetenhet och vägledning i 
omvårdnads mötet. Resultatet visade även att 
MI är ett värdefullt verktyg för 
distriktssjuksköterskors hälsofrämjande 
arbete.  
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7 Bonde, A. H., Bentsen, P., & Hindhede, A. L. (2014). 

School Nurses’ Experiences With Motivational 
Interviewing for Preventing Childhood Obesity. The 
Journal of School Nursing, 30(6), 448–455. 
https://doi.org/10.1177/1059840514521240 
 
Danmark 

Objective for the study 
was to explore how 
school nurses applied 
and experienced 
motivational 
interviewing in 
counseling sessions 
with overweight (but 
not obese) children and 
their parents in daily 
practice. 

Design: kvalitativ  
 
Urval: 12 Skolsjuksköterskor. 
Endast Kvinnor deltog i 
studien 
 
Kriterier:  
Deltagit i träningskursen 1 år 
tidigare, arbetat aktivt som 
skolsjuksköterska sedan 
kursen, representera olika 
skolor, både privata och 
kommunala, sjuksköterskor 
från fem olika områden.  
 
Insamling och analysmetod: 
Intervjustudie som 
analyserats med kvalitativ 
innehållsanalys.  

Styrkor med studien 
var att citat 
presenteras i 
resultatet vilket ökar 
trovärdigheten. 
Metoddelen är väl 
beskriven. 
 
Svagheter med 
studien är att 
deltagarna anmälde 
sig frivilligt till 
studien vilket gör det 
svårt att påverka 
urvalet.  

Summeras i två teman: 
Anpassning och 
integrering av 
motiverande samtal i 
praktiken samt dilemman 
inom motiverande 
samtal. 
 
Studien visade att 
sköterskorna anpassade 
och integrerade 
Motiverande samtal i sitt 
vardagliga arbete 
samtidigt som de 
använde sig av andra 
liknande samtalsmetoder.  
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Artikelmatris 3 (9) 
8  Hörnsten, Å., Lindahl, K., Persson, K., & 

Edvardsson, K. (2014). Strategies in health-
promoting dialogues - primary healthcare 
nurses’ perspectives - a qualitative study. 
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 
28(2), 235–244. 
https://doi.org/10.1111/scs.12045 
 
Sverige 

The aim of this study 
was to describe 
dialogic strategies 
about health and 
lifestyle used by 
primary healthcare 
nurses (PHNs) in the 
Västerbotten 
Intervention 
Programme (VIP) in 
Sweden. 

 

Design: Kvalitativ  
 
Urval: 10 
distriktssjuksköterskor i 
åldrarna 47-65 år.  
 
Kriterier: Utbildade 
distriktssjuksköterskor 
med erfarenhet av av MI.  
 
Insamling och 
analysmetod: 
Intervjustudie som 
analyserats med kvalitativ 
innehållsanalys.  

Styrkor med 
studien var att citat 
presenteras i 
resultatet vilket 
ökar 
trovärdigheten.  
Relevant 
datainsamling och 
analysmetod för 
studiens syfte.  
 
Svagheter med 
studien är antalet 
deltagare är få 
vilket kan riskera 
att datamättnad 
inte uppnås.  

Distriktssjuksköterskor använde 
varierande strategier i samtalet om hälsa 
och livsstil som föll under fem kategorier: 
‘rådgivning av patienten vs. att pressa 
dem; förhålla sig till patienten vs. leda 
samtalet; Inspirera till förtroende vs. 
ingjuta rädsla; Motivera och stötta 
patienten vs. ställa krav; och till slut, 
bjuda in till emotionellt laddade samtal 
vs. att undvika dem.  
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Artikelmatris 4 (9) 
3  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 and Healing, 13(2), 108–115. 
https://doi.org/10.1016/j.explore.2016.12.001 
 
Sverige 
 

The aim of this 
study was to 
examine district 
nurses' 
experiences of 
working with 
health 
preventive 
actions among 
patients with 
risk factors for 
cardiovascular 
disease (CVD), 
and to identify 
facilitators and 
obstacles 
in HPP. 
 

Design:  
Kvalitativ.  
 
Urval: 12 kvinnliga 
distriktssjuksköterskor. 
Medelålder på 43 år.  
 
Kriterier: Deltagarna 
skulle vara svensktalande 
distriktssjuksköterskor och 
jobba inom primärvården.  
 
Insamling och 
analysmetod:  
Intervjustudie som 
analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. 

Studiens styrkor 
var att utdrag ur 
intervjuerna 
presenterades i 
resultatet för att 
stärka 
trovärdigheten.  
Relevant urval, 
datainsamling och 
analysmetod 
användes.  
 
En svaghet i 
studien var att 
studien inte var 
tydlig med när i 
tiden data inhämtas 
vilket påverkar 
studiens giltighet. 
 
 

Fem kategorier identifierades. 
För det första ansåg deltagarna 
att hälsopromotivt arbete var 
kärnan i deras arbete. Vidare 
ansågs rådgivning och 
vägledning vara viktiga faktorer 
för att arbeta hälsopromotivt. För 
det tredje identifierades verktyg i 
form av MI för att främja 
hälsopromotivt arbete. Fjärde 
kategorin framkom främjande 
och hindrande faktorer i form av 
positiva och negativa attityder, 
frånvaro samt brist på 
organisatorisk kultur och 
struktur. Sist ansåg vissa 
deltagare att hälsofrämjande 
arbete var obligatorisk och 
onödigt medan andra såg det 
som en stimulerande utmaning.  
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Artikelmatris 5 (9) 
9 Ragaisis, K. M. (2017). Psychiatric Inpatient Nurses’ 

Perceptions of Using Motivational Interviewing. Issues 
in Mental Health Nursing, 38(11), 945–955. 
https://doi.org/10.1080/01612840.2017.1377328 
 
USA 

To investigate 
nurses' 
perceptions 
regarding use of 
motivational 
interviewing after 
an educational 
program.  

Design: Kvalitativ och 
Kvantitativ.  
 
Urval: 17 
psykiatrisjuksköterskor  
 
Kriterier: Deltagarna skulle 
jobba minst halvtid samt 
ha minst ett års klinisk 
erfarenhet.  
 
Insamling och 
analysmetod:  
Enkätstudie i tre delar. data 
analyserades med 
statistiska analyser och 
kvalitativ innehållsanalys.  

En styrka med studien var 
att den var välgjord, har en 
tydlig metod där 
urvalsförfarande och 
datainsamlingen beskrivs 
noga. Resultatet 
presenteras också med 
hjälp av tabeller för att få 
ett överskådligare material.  
 
Svagheten med studien är 
att det är en pilotstudie, 
urvalet är litet och det blir 
svårt att generalisera 
resultatet till liknande 
kontexter.  
 

Det var tydligt att 
användandet av metoden 
avtog efter en månad. De 
ansåg ändå att metoden var 
användbar. Sjuksköterskorna 
lyssnade och skapade en 
relation med patienterna 
vilket gav självinsikt av deras 
interaktioner med andra 
vårdgivare.  
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Artikelmatris 6 (9) 
    2 Söderlund, Lena L, Malmsten, J., Bendtsen, P., & Nilsen, 

P. (2010). Applying motivational interviewing (MI) in 
counselling obese and overweight children and parents in 
Swedish child healthcare. Health Education Journal, 
69(4), 390–400. 
https://doi.org/10.1177/0017896910373136 
  
Sverige 

To evaluate how 
a motivational 
interviewing 
(MI) training 
course for child 
healthcare nurses 
in 
Sweden affected 
their work with 
children’s weight 
issues and their 
attitudes to MI. 
 

Design: kvantitativ. 
 
Urval: 26 kvinnliga 
deltagare. Medelålder 
på 50 år. 82 procent 
(26st) av de tillfrågade 
deltog i studien.  
 
Kriterier: 
Barnsjuksköterskor som 
deltagit i en MI-kurs. 
 
Insamling och 
analysmetod: 
Enkätstudie via telefon 
som analyserades med 
statistiska analyser.   

Studiens styrkor ligger i den 
höga svarsfrekvensen samt 
en tydlig beskrivning av 
resultatet i form av tabeller. 
Eftersom enkätstudien 
innehöll standardiserade 
frågor erhöll forskarna en 
hög generaliserbarhet 
 
Svagheten låg i att 
deltagarna frivilligt sökt sig 
till studien vilket minskar 
variationen på urvalet.  

Nära hälften av 
sjuksköterskorna hade 
ändrat innehåll och 
struktur i deras 
diskussion gällande 
viktproblem.  
Tre fjärdedelar av 
sjuksköterskorna hävdade 
att de hade gott om tid att 
använda MI samt att de 
fick stöd från både 
ledning och kollegor att 
jobba rutinmässigt med 
MI.  
Ca femtio procent av 
deltagarna använder även 
MI för andra frågor som 
inte rör vikten.  
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4  Söderlund, Lena Lindhe, Nilsen, P., & Kristensson, M. 

(2008). Learning motivational interviewing: Exploring 
primary health care nurses’ training and counselling 
experiences. Health Education Journal, 67(2), 102–109. 
https://doi.org/10.1177/0017896908089389 
 
Sverige 

Aiming to 
identify key 
elements in the 
process of learn- 
ing and applying 
motivational 
interviewing 
(MI) counselling 
skills with 
adherence to 
protocols. 
   
 

Design: Kvalitativ.  
 
Urval: 20 
sjuksköterskor  
 
Kriterier: Deltagarna 
skulle vara delaktiga i 
ett forskningsprojekt 
som studerar 
socioekonomiska 
hälsofaktorer.  
 
Insamling och 
analysmetod: 
Intervjustudie som 
analyserades med en 
kvalitativ 
analysmetod.   

Studiens styrkor var att 
utdrag, i form av citat 
presenteras i resultatet 
för att stärka 
trovärdigheten. 
Svagheter var att 
inklusionskriterierna inte 
presenteras tydligt i 
artikeln.  
 
  

Intervjuerna resulterade 
faktorer som främjar för att lära 
sig och applicera MI. Omfattande 
träning och nära integration i 
träningen sågs som nyckelfaktorer 
för att effektivt lära sig använda 
MI. Ett hinder för att lära sig 
tillräckligt om rådgivning i MI var 
svårigheten att tänka i nya banor 
när de använde sig av metoden, 
eftersom det skiljde sig från 
traditionella arbetsmetoder.  
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1 Östlund, A.-S., Wadensten, B., Häggström, E., & 
Kristofferzon, M.-L. (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. https://doi.org/10.1111/jocn.12509 
 
Sverige 

To examine to what 
extent district nurses 
and registered nurses 
have training in 
motivational 
interviewing, to what 
extent they use it and 
what prereq- 
uisites they have for 
using it. 
 

Design: Kvantitativ.  
 
Urval: 671 deltagare varav 
645 kvinnor och 26 män. 
Medelålder 51 respektive 
49 år.   
Bortfall 309 st. 
 
Kriterier: 
Distriktssjuksköterskor och 
legitimerade sjuksköterskor 
som är aktiva inom 
somatisk primärvård. 
 
Totalundersökning av 
populationen i tre län i 
Mellansverige.  
 
Insamling och 
analysmetod: 
Enkätstudie som 
analyserades med statistiska 
analyser.  
  

Studiens styrkor var 
bland annat en hög 
grad av deltagande och 
generaliserbara data. 
Studien blir också 
objektiv då forskarna 
får distans till 
deltagarna. 
 
Studiens svaghet var 
att djupet i datat var 
begränsad på grund av 
valet att använda en 
enkätstudie med ett 
stort urval.  

Resultatet visade att 59 
procent hade träning inom MI, 
57 procent av dessa använde 
metoden. 50 procent av de 
som använde metoden hade 
ingen träning i MI. Man såg 
tre gemensamma teman i 
användandet av MI: träning 
och kunskap, förutsättningar 
för användning och tid och 
andra hinder.  
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5  Östlund, A.-S., Wadensten, B., Kristofferzon, M.-L., & 
Häggström, E. (2015). Motivational interviewing: 
Experiences of primary care nurses trained in the 
method. Nurse Education in Practice, 15(2), 111–118. 
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2014.11.005 
 
Sverige 

The study aim 
was to 
describe 
motivational 
interview trained 
nurses' 
experiences of 
motivational 
interviewing in 
primary care 
settings. 
 

Design: Kvalitativ.  
 
Urval: 20 
distriktssjuksköterskor 
varav 19 var kvinnor och 
1 var man. Medelåldern 
var 51 år.  
 
Kriterier: Baserade på 
arbetsplats, 
arbetsuppgifter och kön 
för att få stor variation. 
 
Insamling och 
analysmetod: 
Intervjustudie som 
analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys.  

Styrkor i studien var att 
en intervjuguide 
användes vilket gav 
struktur och en högre 
grad av 
generaliserbarhet av 
datan. 
 
Svagheten i studien är 
att ett visst djup av 
datan förloras och 
variationen minskar då 
en semistrukturerad 
intervjuguide används.  

Sjuksköterskorna upplevde att 
öppenhet till tillvägagångssättet 
och ett uppmuntrande arbetsklimat 
var nödvändigt för att överkomma 
inre motstånd och öka användandet 
av MI. De upplevde också 
ömsesidiga fördelar; MI framkallar 
och utvecklar färdigheter hos både 
sjuksköterskan och patienten.   

 


