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Sammanfattning 

Bakgrund: Bristande fysisk aktivitet hos individer är en bidragande faktor till ohälsa. Flertalet 

individer är ovilliga till förändring på grund av olika faktorer så som brist på motivation. 

Genom att använda Motiverande samtal (MI) som metod till förändring kan motiveringen 

skifta till ett hälsosammare leverne. Motiverande samtal är en beprövad metod som bygger på 

en typ av personcentrerad teknik som hjälper individen att fokusera på egen motivation och 

uppfattning. Tillämpningen av motiverande samtal växer över hela världen, likaså bland olika 

yrkesverksamma professioner inom hälso- och sjukvården och inte minst inom primärvården. 

Syfte: Syftet är att beskriva om motiverande samtal som hälsofrämjande metod kan tillämpas 

för patienter i behov av att öka sin fysiska aktivitet. 

Metod: Studien utfördes som en litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv 

design. Databaserna Cinahl Plus, MEDLINE, PsycINFO och PubMed användes för att söka 

efter relevanta vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Resultatet visar i flera studier att MI kombinerat med andra insatser har mer effekt 

än insats utan MI. Diskussioner förekommer huruvida MI har en långvarig effekt eller inte, 

där studier visar att effekten är tveksam relaterat till svårigheter gällande uppföljning. 

Distriktssköterskor i primärvården i Sverige har som uppgift att arbeta hälsofrämjande och att 

motivera patienter till livsstilsförändringar. Svårigheten är att distriktssköterskor upplever att 

tiden inte finns till att använda sig av MI och att kunskapen om MI är bristfällig. 

Konklusion: Resultatet visar att implementering av MI i kombination med annan insats har ett 

positivt värde och verkar ge ökad effekt på fysisk aktivitet. Genom att använda MI-metoden 

tillsammans med fysisk aktivitet är det möjligt att ohälsosamma levnadsvanor kan reduceras 

och vinster kan ske ur ett folkhälsoperspektiv. 

Nyckelord: Distriktssköterska, Fysisk aktivitet, Motiverande samtal, Ohälsosamma 

levnadsvanor och Primärvård. 

Teoretiskt ramverk: Theory of planned behavior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

Background: Lack of physical activity in individuals is a contributing factor to poor health. 

Most individuals are reluctant to change due to various factors such as lack of motivation. By 

using Motivational Interviewing (MI) as a method of change, motivation can shift towards 

achieving a healthier life. Motivational interviewing is a tried and tested method that is based 

on a type of person-centered counseling and it helps the individual to focus on their own 

motivation and perceptions. The implementation of motivational interviews is increasing 

globally, likewise among various occupational health care professionals and not least in 

primary care. 

Purpose: The aim is to describe if motivational interviewing as a health promotion method 

can be used with patients in need of increasing their physical activity. 

Method: This study was conducted as a literature study with systematic search and descriptive 

design. The databases Cinahl Plus, MEDLINE, PsycINFO and PubMed were used to search 

for relevant scientific articles.  

Results: Results show in several studies that MI combined with other interventions has more 

effect than intervention without MI. Discussions occur as to whether MI has a long-term 

effect or not, where studies show that the effect is doubtful related to difficulties in long-term 

follow up. District nurses in primary care in Sweden have the task of promoting health 

promotion and to motivate patients to lifestyle changes. The difficulty is that district nurses 

feel that there is no time to make use of MI and that knowledge about MI is inadequate. 

Conclusion: Results show that implementation of MI combined with other efforts has a 

positive value and appears to have an increased effect on physical activity. By using the MI 

method together with physical activity, it is possible that unhealthy living habits can be 

reduced and profits can be made from a public health perspective. 

Keywords: District nurse, Motivational interview, Physical activity, Poor health choices, and 

Primary care. 

Theoretical framework: Theory of planned behavior. 
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1. Inledning 

Risken för sjukdom och ohälsa ökar bland individer med dåliga kostvanor och brist på fysisk 

aktivitet. Behov finns att åstadkomma förändringar av kosthållning och/eller 

aktivitetsmönster, för att nå optimal hälsa. Det är av stor vikt att hälso- och sjukvården arbetar 

med hälsofrämjande insatser för att motverka ohälsa, som på sikt kan leda till sjukdom 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014a).  

Motiverande samtal är en form av dialog som bygger på personcentrerad teknik som används 

för att försöka främja beteendeförändringar gällande olika livsstilsproblem, så som dålig kost 

och fysisk inaktivitet. Tillämpningen av motiverande samtal används över hela världen. 

Likaså bland olika yrkesverksamma professioner inom hälso- och sjukvården och inte minst 

inom primärvården (Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström, 2014). 

2. Bakgrund 

2.1 Motiverande samtal (MI) 

Metoden MI är individcentrerad och avser att stödja beteendeförändring för att nå ett 

hälsosammare liv. För att stärka livsstilsförändringar arbetas en struktur fram, där kärnan för 

MI är att hjälpa individen att öka sin egen motivation (Resnicow & McMaster, 2012).  

MI är utformad för att stimulera individens inre vilja att förändras, och baseras på fyra 

grundläggande faktorer: individens ambivalens, empati, reducera individens motstånd till 

förändringar samt stärka individens egen förmåga att förverkliga förändringarna. Det centrala 

målet med MI är således att framkalla motivation till förändring hos individen. Individens 

autonomi ska alltid ställas i centrum (Forsberg, Bergman, Kallmén, Hermansson & Helgason, 

2008). 

2.2 Teoretiskt ramverk 

För att definiera beteendemässiga förändringar kan Ajzen´s Theory of planned behavior, TPB, 

användas. Teorin bygger på en länk mellan individens tro och beteende. Individer fattar beslut 

utifrån självkontroll och intention, dock är intentionen den starkaste komponenten som avgör 

huruvida individen ändrar sitt beteende. TBP innefattar tre konstruktioner som är subjektiva 

normer, attityder och upplevd beteendekontroll, som tillsammans bildar en individs 

beteendeintention (Park et al., 2009). Attityder syftar till att beskriva den övergripande 

inställningen till en beteendeförändring, som exempelvis huruvida patienten upplever sig 

positiv eller negativ till en förändring. Subjektiva normer innefattar individens uppfattning om 

vad andra människor tycker om beteendet. Till exempel individens upplevda sociala press att 

engagera sig och uppvisa positiva resultat gällande beteendeförändringen. Upplevd 

beteendekontroll är individens övertygelse om deras egen förmåga att klara av en förändring i 

sitt hälsobeteende, trots de hinder som den kan komma att möta. Till exempel kan en individ 

ha mindre förtroende för sin förmåga att klara av en beteendeförändring om den inte får 

bekräftelse från vårdpersonal. Stadier i förändringsmodellens teori för beteendeförändring 

passerar genom flertalet faser och processer. De är uppfattning om ohälsa, negativ- och 

positiv inställning vidare till beteendeförändringsplanen, anpassande och upprätthållande av 

korrigerat beteendet (a.a.), se figur 1. 
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    Figur 1. Theory of planned behavior 

2.3 Levnadsvanor 

Ohälsosamma levnadsvanor i befolkningen är ett folkhälsoproblem. Två tredjedelar av 

männen och hälften av kvinnorna har minst en levnadsvana som är ohälsosam. Fysisk 

inaktivitet, kostvanor och alkoholmissbruk är faktorer som innebär ökad risk för 

folksjukdomar. Som exempelvis typ 2-diabetes, cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. 

Livsvillkor påverkar förutsättningarna för en god hälsa och valet av levnadsvanor. Skillnaden 

i levnadsvanor är påtagligt beroende av nivån på utbildning, social miljö, ekonomisk 

förutsättning och boende (Folkhälsomyndigheten, 2019a). 

2.4 Fysisk aktivitet 

Ur ett förebyggande perspektiv innebär daglig fysisk aktivitet en minskad risk för 

ohälsosamma tillstånd som övervikt och sjukdomstillstånd så som hjärt- och kärlsjukdomar. 

Motiverande interventioner från vårdpersonal gällande fysisk aktivitet är betydelsefullt för 

patienter. Det har visat att det ökar patientens aktivitet minst sex månader efter samtalet 

(SBU, 2016). Det finns evidens som visar att när metoden MI används för patienter med låg 

motivation till livsstilsförändringar kan motivationsgraden för förändringar öka betydligt 

(Resnicow & McMaster, 2012). Det finns annan evidens som visar att MI är mindre effektivt 

inom vissa hälsorelaterade avseenden som exempelvis drogmissbruk (Miller, Yahne & 

Tonigan, 2003).  

2.5 Distriktssköterskans erfarenheter av MI 

Ett dilemma som distriktssköterskan kan möta i samband med utförande av motiverande 

samtal är tidsbrist. Inte minst inom primärvården där patientbesöken är korta. 

Distriktssköterskans erfarenheter är att det kan vara svårt att tillämpa MI på ett korrekt sätt. 

Brist på stöd, intresse, utbildning samt egna begränsningar inom metoden är faktorer som 

påverkar tillämpningen. Erfarenheter gällande sina egna begränsningar inom specifika 

rådgivningskategorier som kost och fysisk aktivitet är vanligt förekommande. Det ger en 

känsla av osäkerhet att använda sig av metoden. För att upprätthålla en god kvalitet på de 

motiverande samtalen krävs således ett uppmuntrande arbetsklimat och en öppenhet för 

metoden (Miller & Beech, 2009). 

 

 

Attityder 

Subjektiva normer 

Upplevd 
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3. Problemformulering 

Bristande fysisk aktivitet är en faktor som kan bidra till ohälsa. Ett flertal individer är ovilliga 

till förändring på grund av olika faktorer så som brist på motivation. Ett sätt är att använda MI 

som metod för att stimulera individens inre vilja till förändring. Det är av vikt att utforska 

metoden i samband med fysisk aktivitet utifrån ett folkhälsoperspektiv. Det medför ett 

intresse av att studera MI som potentiellt hälsofrämjande metod vilket gynnar individer ur ett 

folkhälsoperspektiv.  

4. Syfte 

Syftet var att beskriva om motiverande samtal som hälsofrämjande metod kan tillämpas för 

patienter i behov av att öka sin fysiska aktivitet.  

4.1 Frågeställning 

Har distriktssköterskan en påverkande roll på motiverande samtal ur ett hälsofrämjande 

perspektiv?  

5. Metod 

5.1 Design 

Studien utfördes som en integrativ litteraturstudie (Whittemore & Knafl, 2005) med 

systematisk sökning och deskriptiv design. Ett lämpligt flödesschema tillämpades enligt 

exempel från Örebro universitet. I enlighet med flödesschemat utformades först ett syfte för 

studien och därefter fastställdes relevanta sökord. Efter det genomfördes sökningar i olika 

databaser för att kunna identifiera studier som svarade mot syftet. De studier som hittades 

granskades, värderades och tills sist resultatsammanställdes.  

5.2 Datainsamling 

Ett syfte formulerades som ett första steg och utifrån den identifierades sedan specifika 

sökord. Med de specifika sökorden utfördes en preliminär litteratursökning för att få en 

sammanfattning inom huvudområdet och det aktuella forskningsläget. Det var av vikt att 

undersöka dessa fakta för att ta reda på om det fanns tillräckligt med forskning för att kunna 

utföra litteraturstudien. Databaserna Cinahl Plus, MEDLINE, PsycINFO och PubMed med 

sökord ”motivational interviewing” och ”physical activity” samt ”health care” som svarade på 

syftet har använts. Ordet ”health  care” användes för att innefatta vårdområdet, då endast ett 

fåtal träffar förekom med ”primary care”. De fyra databaserna valdes utifrån deras 

huvudområden med forskning inom omvårdnadsvetenskap, medicin och folkhälsovetenskap. 

5.2.1 Sökstrategi  

Utifrån syftet identifierades de meningsbärande orden som motiverande samtal, fysisk 

aktivitet och hälsovård vilket blev det första steget i processen. I det andra steget översattes 

sökorden till ämnesord/fritextord beroende på databas. Sökningar utfördes sedan på varje 

enskilt ämnesord och fritextord under den preliminära sökningen som ett tredje steg. 

Sökningen begränsades genom att ämnesord och fritextord kombinerades med sökfunktionen 

AND och OR. I det fjärde och sista steget utfördes en manuell sökning i de inkluderade 

artiklarnas referenslistor, för att inte missa artiklar som skulle kunna vara relevanta för 

studien. Tio nya artiklar identifierades under den manuella sökningen. Begränsningar som 

nyttjades var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2009-2019, publicerade på 

engelska samt vara peer-reviewed. För att förtydliga hur sökningarna utfördes, så skapades en 
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sökmatris för varje databas, i den redovisas alla relevanta sökningar vilket gör att 

tillvägagångssättet går att repetera, se bilaga 1.  

5.3 Urval 

För att tillförsäkra trovärdigheten valdes vetenskapliga artiklar som var peer-reviewed, 

utgjordes av primärkällor och var etiskt godkända. Artiklarna var både kvalitativa och 

kvantitativa för att få ett bredare perspektiv. 

Inklusionskriterierna i de vetenskapliga artiklarna var primärt att de skulle innefatta MI-

interventioner samt att de utmynnade i att gagna fysisk aktivitet. Vetenskapliga artiklar valdes 

utifrån syfte och frågeställning innehållande MI, individgrupper med fysisk inaktivitet och 

ohälsosamma levnadsvanor samt distriktssköterskans kompetens och erfarenhet. Artiklarna 

skulle ha fått ett etiskt godkännande från en etisk kommitté för att kunna ingå i 

litteraturstudien. Exklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna inte fick vara äldre 

än tio år, och systematiska litteraturgranskningar uteslöts. Artiklar där MI-intervention och 

fysisk aktivitet var av mindre betydelse valdes bort.  

Urvalet av de vetenskapliga artiklarna utifrån inklusions- och exklusionskriterierna utfördes i 

olika etapper. Databaser som användes till sökningen var Cinahl Plus, MEDLINE, PsycINFO 

och PubMed. Vid första sökningen användes enbart ”motivational interview” som fritext och 

funktionen ”Apply equivalent subjects”. Denna funktion fanns dock inte i PubMed. Vid den 

andra sökningen användes enbart ”motivational interviewing” som Subject headings, MeSH 

eller Thesaurus beroende på databas. I tredje sökningen lades ”physical activity” till som 

fritext. Vid fjärde sökningen lades OR ”exercise” till som fritext. Vid alla fyra 

sökningsalternativen lästes inga titlar på grund av att urvalet var för stort. Vid femte 

sökningen lades AND ”health care” till som fritext. Även här avvaktades läsning av artiklar 

med motivet att snäva in sökningen än mer. Vid sjätte sökningen lades begränsningar till så 

som peer-reviewed, engelskt språk och publikationsår 2009-2019. PubMed har inte peer-

reviewed som val vid begränsningar. 

Totalt 202 vetenskapliga artiklar identifierades, ytterligare fyra artiklar identifierades utifrån 

studiernas referenslistor via manuell sökning. Antalet vetenskapliga artiklar som screenades 

via titel var 206, varav 95 screenades via abstrakt. Därefter lästes arton vetenskapliga artiklar 

igenom i fulltext. Sju vetenskapliga artiklar exkluderades på grund av att de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna, se bilaga 2, vilket innebar att totalt elva vetenskapliga artiklar 

inkluderades i studien, se figur 2. Samtliga valda vetenskapliga artiklar till studien presenteras 

i en artikelmatris, se bilaga 3.  
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     Figur 2, Flödesschema 

5.4 Värdering av artiklar 

För att säkerställa en god vetenskaplig kvalitet för de inkluderade vetenskapliga artiklarna, har 

författarna gemensamt utfört en systematisk kvalitetsbedömning med hjälp av CASP´s 

granskningsmallar (2018), se bilaga 4. Utifrån granskningsmallar poängsattes studierna 

utifrån ett visst antal frågor som kunde besvaras med ”ja”, ”nej” eller ”oklart”. Nekande eller 

osäkert svar gav noll poäng, jakande svar gav ett poäng, totalt kunde en artikel få max nio 

poäng. Artiklar som hade minst fem jakande svar, det vill säga fem poäng, kvalificerades som 

medel till hög kvalitet och kunde därav ingå i studien. Alla studier redogjorde på ett tydligt 

sätt för sina syften och lämplig metod i förhållande till syftet, samtliga studiers 

forskningsansatser ansågs vara relevanta. I tre av RCT-studierna (kod 3, 5, 6) ansågs det 

oklart huruvida patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och studiepersonal var blinda för 

behandlingen på grund av bristande information. Likaså ansågs samma studier innehålla 

brister gällande huruvida studiernas grupper behandlats lika i början av undersökningen. I tre 

av fyra cohortstudier (kod 8, 9, 10,11) fanns oklarheter gällande forskarnas identifiering och 

hänsyn till oklara faktorer. Samtliga studier rapporterade etiskt godkännande och hade tydligt 

redovisade resultat i förhållande till syfte och metod. Ingen artikel bedömdes ha låg kvalitet 

och därför exkluderades ingen av artiklarna. Samtliga elva artiklar hade en medel till hög 

kvalitet som inte bedömdes ha påverkat studiens pålitlighet, överförbarhet, trovärdighet eller 

styrka. 

 

Inkludering 

Relevans  

Screening 

Identifiering 
Studier som identifierades genom 

databassökningar 

202 

Studier som identifierades efter genomgång 

av de identifierade studiernas referenslistor 

4 

Studier som ansågs relevanta  

206 

Screenade via titel 
206 

Exkluderade studier samt 
exkludering av dubbletter 

111 

Screenade via abstrakt 

95 

Exkluderade studier samt 
exkludering av dubbletter  

117    

Genomlästa fulltextartiklar 
18 

Exkluderade studier 

7 

Studier inkluderade i 

metasyntesen 

11 
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5.5 Dataanalys 

De inkluderade vetenskapliga artiklarna i litteraturstudien har analyserats enligt integrativ 

litteratursammanställning (Whittemoore & Knafl, 2005). Metoden innefattar kodning, 

kategorisering och sammanfattning för att identifiera kärnan i studierna. De elva inkluderade 

artiklarna lästes i sin helhet med avsikt att granska innehållets relevans, för att urskilja 

skillnader och likheter med avseende på innehållet i texten. Den andra helhetsläsningen 

utfördes mer systematiskt med avseende på djupet av innehållet i artiklarnas resultat och som 

svarade till studiens syfte. Därefter sorterades resultat med liknande innehåll in i kategorier, se 

bilaga 5. I studien har samtliga artiklar som ansetts svara på syftet inkluderats. Artiklarna 

bearbetades sedan individuellt där meningsbärande enheter identifierades genom att koda med 

färgpennor. Detta sammanställdes sedan gemensamt i olika kategorier. Risken är att 

förförståelsen som författaren har kan påverka analysen vilket minskar när båda författarna 

identifierar meningsenheterna individuellt, menar Polit och Beck (2017).   

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Etikprövning behöver inte utföras på uppsatser som är skrivna inom ramen för högskola och 

universitet. Forskarna ska vara väl insatta i den vetenskapliga litteraturen, och forskningen ska 

vara i likhet med vetenskaplig praxis (Vetenskapsrådet, 2017). I alla inkluderade artiklar i 

litteraturstudien fanns ett etisk godkännande från en etisk kommitté. Förutom en artikel som 

uttryckte att det inte var erforderligt enligt landets lagar där studien utfördes. I studien 

inkluderades vetenskapliga artiklar som svarade på syftet, och inte det som härleder till 

författarnas förförståelse. Resultatet från de olika artiklarna har således sammanställts 

objektivt. Resultat som inte stöder författarnas personliga åsikter har tagits med. Samtliga 

artiklar som inkluderats har haft ett etiskt resonemang och endast primärkällor användes i 

studien.  

6. Resultat 

De valda vetenskapliga artiklarna som resultatet baserades på är elva artiklar och studierna 

utfördes i Australien, Frankrike, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige och 

USA. Analysen av de elva vetenskapliga artiklarna resulterade i tre kategorier, vilka är 

”Motiverande samtalets inverkan på fysisk aktivitet”, ”Distriktssköterskans inverkan på 

motiverande samtal” samt ”Varaktighet av motiverande samtal över tid”, se tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av kategorier och i vilka studier de förekommer  

Studier 
Motiverande samtalets 

inverkan på fysisk aktivitet  

Distriktssköterskans 
inverkan på motiverande 

samtal 

Varaktighet av motiverande 

samtal över tid 

Arkkukangas et al. (2018) X  X 

Barrett et al. (2018) X  X 

Brobeck et al. (2014)  X  

Forsyth et al. (2015) X   

Friederichs et al. (2016) X  X 

Gourlan et al. (2013) X   

Hardcastle et al. (2012) X X X 

Noordman et al. (2013) X X  

Ringen et al. (2018) X  X 

Rodriguez-Cristobal et al. (2017) X X X 

Weinstock et al. (2019) X  X 
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6.1 Motiverande samtalets inverkan på fysisk aktivitet 

Få artiklar fokuserade enbart på MI och fysisk aktivitet. Merparten av studierna inkluderade 

andra faktorer som alkohol, övervikt eller kost.   

Enligt en studie utförd i Frankrike var MI en effektiv metod för förändring av fysisk aktivitet 

jämfört med endast ett standardprogram. Standardprogrammet gav färdigheter som var 

nödvändiga för beteendeförändringar och MI bidrog till motivationen. Slutsatsen var att en 

mer effektiv förändring av fysisk aktivitet kunde uppnås om MI kombineras med ett annat 

standardprogram (Gourlan, Philippe Sarrazin & Trouilloud, 2013). Kombination av fysisk 

aktivitet och MI bör beaktas för att uppnå beteendeförändringar och förbättra olika fysiska 

och psykiska symtom. Särskilt viktigt var att uppnå engagemang för fysisk aktivitet där 

anpassad fysisk aktivitet var till fördel för individerna (Arkkukangas, Söderlund, Eriksson & 

Johansson, 2018; Ringen et al.,2018). En studie utförd i Nederländerna visade att effekten av 

MI på fysisk aktivitet berodde på i vilken stadie av förändring individen befann sig i. 

(Noordman, de Vet, van der Weijden & van Dulmen, 2013). 

Patienter som deltog i ett fysiskt träningsprogram där MI kombinerat med 

beredskapshantering var i fokus, ökade sin fysiska aktivitet. Resultatet var att patienterna 

visade ett ökat intresse för sitt beteende gällande fysisk aktivitet (Weinstock, Petry, 

Pescatello, Henderson & Nelson, 2019). Enligt Hardcastle, Blake och Hagger (2012) fanns 

evidens för ökad fysisk aktivitet i samband med MI i samhällen med låg socioekonomisk 

status där fysisk inaktivitet förekom.  

Genom att kombinera kognitiv beteendeterapi, KBT, med MI kan betydande förbättringar ske 

gällande fysisk aktivitet. Även för hälsorelaterade och antropometriska resultat enligt studier 

utförda i Frankrike och Australien. Resultaten bibehölls även långsiktigt vilket visade att 

hälsofrämjande insatser för beteendeförändringar var effektivt i preventivt arbete. MI var en 

attraktiv metod som hade relativt låg kostnadseffektivitet (Barrett, Begg, O’Halloran & 

Kingsley, 2018a; Gourlan et al, 2013). Kontrollgruppen i studien av Barrett et al. (2018a) 

visade en ringa till kraftig minskning av fysisk aktivitet när insatsen var avslutad och 

uppföljning utfördes, trots engagemang i starten. Det ställer fysisk aktivitet på recept, FaR, 

inför utmaningar vid implementering i primärvården (a.a.). Även Gourlan et al. (2013) och 

Rodriguez-Cristobal et al. (2017) studier visade att endast ett standardprogram för fysisk 

aktivitet var mindre effektivt än om MI inkluderades.  

Forskning utförd i Spanien har visat att MI kan användas i gruppsamtal. Utfallet gav mer 

positiva beteendeförändringar jämfört med endast ordinära insatser innehållande råd om kost 

och fysisk aktivitet. Vid uppföljning var det signifikanta skillnader i vikt och kardiologiska 

riskfaktorer mellan intervention- och kontrollgrupp. Slutsatsen var att MI med fokus på att 

förändra beteendet för att öka fysisk aktivitet och anamma bättre kostvanor, var en fördel för 

patienter med övervikt eller fetma (Rodriguez-Cristobal et al., 2017). 

Regelbundna telefonsamtal eller web-baserad intervention kring frågor om förändringar av 

fysisk aktivitet och kostvanor, utan att få rådgivning eller motiverande samtal, kunde motivera 

till beteendeförändringar. Det relaterades till att patienter fick en känsla av ansvar för sin 

hälsa. Kontroll- och interventionsgrupp som inkluderade MI, resulterade inte i några 

signifikanta skillnader avseende psykisk eller fysisk hälsa. Kontroll- och interventionsgrupp 

främjade psykisk och fysisk hälsa vilket visade att båda metoderna var effektiva (Forsyth, 

Deane, & Williams, 2015; Friederichs, Oenema, Bolman & Lechner, 2016).  

 

 



8 

 

6.2 Distriktssköterskans inverkan på motiverande samtal 

Distriktssköterskor är en kategori av vårdpersonal som i studier utförda i Storbritannien och 

Spanien har visat sig vara värdefulla i arbetet med MI. De får patienterna att behålla sina nya 

livsstilsvanor ur ett långsiktigt perspektiv (Hardcastle et al., 2012; Rodriguez-Cristobal et al., 

2017). 

Ömsesidig interaktion mellan patient och distriktsköterska kunde bidra till en känsla av 

trygghet och välbefinnande hos patienten. Det var viktigt för att det motiverande samtalet 

skulle få ett positivt utfall. MI har som mål att resultera i nya sätt att tänka, som exempelvis 

kring patientens egna levnadsvanor. När patientinitiativ uppmuntrades av distriktssköterskan 

växer individens förmågor och insikter ytterligare, och först då kunde MI resultera i 

förändring (Noordman et al., 2013). Det framkom i forskningen, utförd i Nederländerna, att 

distriktsköterskan upplevde att patienternas egna erfarenheter av livsstilssamtal måste tas i 

beaktning i högre utsträckning. Det ledde till att en ökad kunskap utvecklades om vad som är 

relevant för en livsstilsförändring. Utvecklingen kunde leda till att distriktsköterskor blev mer 

medvetna om vad som var av vikt för patienten, när de använde MI som metod på vägen till 

hälsosammare levnadsvanor. Distriktsköterskor upplevde att det kan vara svårt att tillämpa MI 

i daglig praxis. Faktorer som var av betydelse var tidsbrist och otillräcklig kunskap om 

metoden. Distriktssköterskor som var utbildad i metoden guidar patienterna genom de olika 

faserna till förändring. I samtal kring fysisk aktivitet lockas patientens egen motivation fram 

genom att utnyttja patientens egna tankar kring varför det kan vara positivt att bli mer fysiskt 

aktiv. Detta gjordes genom att distriktsköterskan ställde frågor om för- och nackdelar med 

träning samt hur patienten faktiskt ska uppnå förändringsmålet. Det krävdes att patienten till 

viss del redan från början hade en önskan om förändring. Det kunde dock vara svårt att till 

fullo lyckas att komma fram till den insikten som behövdes för att få till stånd en lyckad 

livsstilsförändring med avseende på ett hälsosammare liv (a.a.). 

Enligt en svensk studie av Brobeck et al. (2014) var det viktigt att patienterna fick stöd och 

möjlighet att ta ansvar för sin hälsa och kontrollera sin livsstil. Att motivera patienten till 

livsstilsförändring var en central del av distriktssköterskans arbete för att främja hälsa, 

förebygga sjukdom och lindra lidande. Livsstilsförändringar var ofta svåra att upprätthålla. 

Om patienter som vill ändra sin livsstil får den kunskap och den förståelse för sina problem 

som krävs, blir resultatet oftast positivt (a.a.). 

6.3 Varaktighet av motiverande samtal över tid 

Effekten av motiverande samtal ur ett långsiktigt perspektiv är av vikt. Flertalet patienter 

tenderar att falla tillbaka till sitt tidigare leverne när de inte längre får hjälp i form av MI 

utförd av utbildad vårdpersonal. För att lyckas utvärdera effekt av MI över tid, krävs väl 

utformade och noggrant utförda uppföljningar. Det framkom svårigheter avseende på 

långvarig effekt av MI. Studierna utförda i Sverige och Storbritannien hade liknande resultat 

gällande MI och dess varaktighet (Arkkukangas et al., 2018; Hardcastle et al., 2012). Trots 

behandlingstid på minst en timme, under ett års tid samt uppföljningar varje månad i sex 

respektive tolv månader var den långvariga effekten av MI tveksam. Troliga orsaker torde 

vara oundvikliga livshändelser hos patienterna samt psykologiska faktorer. Det bidrog till 

utmaningar att utvärdera efterlevnad och följsamhet. Det var av vikt att öka patientens 

inneboende motivation till fysisk aktivitet, eftersom inneboende motivation var viktig för 

långvarig efterlevnad (a.a.). Forskning från Nederländerna uppvisade tveksamt resultat med 

avseende på långvarig effekt av MI trots en sex månaders uppföljning. Forskarna var tydliga 

med att ytterligare forskning bör utföras för att kunna få fram huruvida metoden fungerar för 

att långsiktigt upprätthålla fysisk aktivitet hos överviktiga patienter (Friederichs et al., 2016). 

Bristen på långsiktig uppföljning togs i beaktning av ytterligare en studie. Resultatet visade på 
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att behandlingstid på 50 minuter under fyra månader inte var tillräckligt. Framtida forskning 

måste inkludera den långsiktiga uppföljningen i högre grad för att kunna bedöma efterlevnad 

över tid (Weinstock et al., 2019). 

Studier utförda i Norge och Australien visade att MI kunde kombineras med kognitiv 

beteendeterapi, KBT. Detta för att ytterligare öka patienternas motivation till fysisk aktivitet 

och ett ökat välbefinnande. Det blir mer vanligt att kombinera de två metoderna, och 

förbättringar kring så väl minskat BMI som minskat antal kroniska sjukdomar är märkbart i 

samhället. Efter en sex månaders uppföljning kunde forskarna se en bibehållen effekt av MI 

kombinerat med KBT. Antalet timmar patienten utförde fysisk aktivitet hade inte minskat, 

vilket visade på en varaktig effekt av interventionen (Barrett et al., 2018a; Ringen et al.,2018). 

Det långsiktiga upprätthållandet av beteendeförändringar var viktigt för effektiviteten av 

livsstilsinsatser för att öka fysisk aktivitet. Skillnaden på rådgivande samtal och MI, utförd av 

utbildad vårdpersonal, var stor. En studie visade att över en två-årsperiod, när MI användes 

som metod ledde det till ökad fysisk aktivitet och bibehållen viktminskning hos patienterna. 

Jämfört med exempelvis enbart kost- och hälsoråd (Rodriguez-Cristobal et al., 2017). 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

I författarnas litteraturstudie har metoden redovisats på ett tydligt och återupprepningsbart sätt 

så att läsaren ska kunna följa strukturen. För att minska risken för missuppfattningar och 

feltolkningar har upprepad och noggrann granskning av insamlade data utförts, vilket enligt 

Polit och Beck (2017) styrker en studies trovärdighet. Av de elva artiklarna som inkluderades 

i studien var sex randomiserade kontrollstudier, fyra cohortstudier och en kvalitativa studie. 

Att belysa vilka länder de olika studierna genomfördes i var av värde ur ett kulturellt 

perspektiv, då MI och fysisk aktivitet kan uppfattas olika i olika länder. Författarna anser att 

människor i olika länder kan ha olika öppenhet kring känslor och förändringar i samband med 

besök inom vården. Studiernas genomgående teman berörde MI i relation till fysisk aktivitet, 

förutom en studie som saknade perspektivet fysisk aktivitet. De beskrev även i stor 

utsträckning distriktssköterskans perspektiv gällande metoden. En alternativ metod till 

litteraturstudien kunde ha varit en empirisk studie med intervjuer med frågor om hur 

distriktssköterskor upplever att MI som metod har effekt med avseende på fysisk aktivitet.  

7.1.1 Design och sökstrategi 

Litteraturstudien utfördes som en litteraturstudie med systematisk sökning med deskriptiv 

design. Studiedesignen ansågs lämplig då fynden i studierna enbart skulle presenteras och inte 

omtolkas. En deskriptiv design kan vara att beskriva patientens upplevelser och erfarenheter 

(Polit & Beck, 2017; Whittemore & Knafl, 2005).  

Utifrån litteraturstudiens syfte utformades sökord, samma sökstrategi har använts i samtliga 

databaser. Det kan ses som en styrka i datainsamlingen då sökprocessen har utförts på ett 

systematiskt tillvägagångssätt (Polit & Beck, 2017). Det påverkar studiens reliabilitet enligt 

författarna. Sökordet ”health care” användes för att inkludera vårdområdet, då endast ett fåtal 

träffar förekom med ”primary care”.  Författarna menar att primärvård är ett begrepp som i 

liten utsträckning förekommer i andra länder och var därför svårt att ha med som sökord.  

På samtliga databaser utfördes en provsökning av författarna. Det är viktigt ur ett 

validitetsperspektiv då det genom provsökningen ger granskade och trovärdiga artiklar som 

kan användas i studien (Polit & Beck, 2017). Några av artiklarna som valdes ut återfanns i 

samtliga databaser, vilket ökar trovärdigheten för studien samt att ämnesområdet torde vara 
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noggrant genomsökt enligt Henricson (2017). Ytterligare en sökning utfördes, vilket var en 

manuell sökning i de inkluderade artiklarnas referenslistor. Den manuella sökningen är av vikt 

för att inte missa relevanta artiklar som skulle kunna vara av intresse för litteraturstudien.  

Under sökstrategin söktes de meningsbärande orden som fritextord förutom ”motivational 

interviewing” som användes som ämnesord. Användning av enbart ämnesord för samtliga 

meningsbärande ord gav för få sökträffar. Årtalsbegränsningen på artiklarna är tio år för att 

försöka inkludera så aktuell forskning som möjligt. Artiklar på engelskt språk användes då 

författarna främst behärskar engelska. Peer-reviewed lades till för att öka studiens validitet 

och reliabilitet, vilket kan anses som en styrka i urvalet enligt författarna.  

Distriktssköterskans perspektiv på MI var av intresse då författarna ansåg det viktigt att belysa 

professionens kompetens, erfarenhet och inverkan inom området. En del av de vetenskapliga 

artiklarna belyste dock andra professioner inom vården. Det råder brist på publicerade studier 

innehållande distriktssköterskans kompetens och erfarenhet inom MI. 

7.1.2 Kvalitetsgranskning och dataanalys 

För att stärka tillförlitligheten av litteraturstudien exkluderades inga vetenskapliga artiklar på 

grund av att de inte stämde överens med författarnas förförståelse. För att stärka pålitligheten 

av studien enligt Polit och Beck (2017) granskades alla vetenskapliga artiklar gemensamt av 

författarna via CASP´s granskningsmall (2018). Det anser författarna kan härledas till att 

valda artiklar har en viss kvalitet. De vetenskapliga artiklarna var av medel till hög kvalitet, 

vilket var kriterierna för att de skulle vara godtagbara i studien och därmed stärkte validiteten.  

Analysprocess samt datainsamling presenterades med figur- och tabellform vilket kan ge en 

klar bild över processen och resultera i förbättrad förståelse för författarnas tankar i analysens 

metod (Whittemore & Knafl 2005). Enligt Polit och Beck (2017) kan användningen av 

kategorier effektivisera analysen och skapa överskådlighet. Detta var av värde och en styrka i 

arbetet med att inhämta fakta som var av relevans för studien, vilket enligt Polit och Beck 

(2017) ökar studiens reliabilitet. 

Av de elva vetenskapliga artiklarna var sex studier (kod 1-6) utförda som randomiserade 

kontrollstudier. Buckwalter, Maas och Wakefield (1998) menar att experimentella strukturer, 

som randomiserade kontrollstudier, har styrkan i att minska partiskheten. Det ökar 

trovärdigheten i studierna, dock finns det utrymme för feltolkningar av data som kan påverka 

resultatet. Fyra av de vetenskapliga artiklarnas studier var cohortstudier (kod 8-11). 

Cohortstudier kan vara problematiska på grund av dess längd. En fördel med cohortstudier är 

att de kan ge större upptäckter på grund av dess intensiva undersökning. Genom att en 

oberoende utvärderare undersöker alla subjekt likvärdigt kan dessutom bias elimineras, vilket 

ökar tillförlitligheten (Altman, 1991).   

7.1.3 Styrkor och svagheter 

Det var få artiklar som enbart belyste MI i relation till främjandet av fysisk aktivitet och som 

utgjordes av primärkällor. Därför inkluderades också vetenskapliga studier som inkluderade 

olika typer av faktorer inom individ- och samhällsgrupper med ohälsosamma levnadsvanor. 

Så som osund kosthållning, fysisk inaktivitet och alkoholmissbruk. Författarna anser att detta 

kan ses som en svaghet då fokus i de olika studierna skiljer sig. Fler studier fanns att tillgå, 

dock utgjordes de av sekundära källor.  

Endast elva vetenskapliga artiklar ligger till grund för litteraturstudien vilket kan ses som en 

begränsning enligt författarna. Ur ett evidensperspektiv kan fler artiklar vara till fördel för ett 

mer generaliserbart resultat. Ett dilemma som författarna anser kan vara en möjlig orsak till 
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fåtalet funna studier är att forskning gällande icke farmakologiska metoder medför stora 

kostnader. Forskning med metoder som studerar levnadsvanor och fysisk aktivitet bringar ett 

svagt intresse från företagen ur ett ekonomiskt perspektiv. Läkemedelsföretag driver 

forskning som är vinstgivande. Det kan således vara en av orsakerna till att det råder brist på 

vetenskapliga artiklar inom ämnet då den hälso-ekonomiska aspekten inte beaktas i någon 

högre grad.   

Artiklar som inkluderades i litteraturstudien hade sitt ursprung från olika länder. Det är 

industriländer där levnadsstandarden är likartad Sveriges, vilket kan göra studiens resultat mer 

generaliserbart till den svenska hälso- och sjukvården vilket kan anses vara en styrka enligt 

författarna. Det finns skillnader och likheter mellan Sverige och övriga länder gällande 

samhällsstrukturer men också kulturella, politiska, samhällsekonomiska och etniska skillnader 

förekommer. Såväl i samhället som inom sjukvården. Fler studier utförda i Sverige hade varit 

lämpligt då Sveriges sjukvårdsystem kan skilja sig från de system som finns i ovan nämnda 

länder. 

7.1.4 Författarnas förförståelse 

Det är viktigt att beskriva det studerade området utifrån ett objektivt perspektiv, vilket kan 

härledas till författarnas förförståelse (Henricson, 2017). Den kunskap och de värderingar som 

forskarna har innan studien påbörjas kan beskrivas som förförståelse. Ett förhållningssätt, där 

tidigare erfarenheter redovisas och reflekteras, kan förstärka studiens pålitlighet (Priebe & 

Landström, 2017).  

Författarna hade ingen direkt erfarenhet av MI som metod, och önskade undersöka om MI 

fungerade som ett sätt att motivera individer till att öka fysisk aktivitet. Författarnas 

ambitioner var att utföra studien med objektivt förhållningssätt vid resultatets 

sammanställning och redovisning. 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva om motiverande samtal som hälsofrämjande metod kan tillämpas för 

patienter i behov av att öka sin fysiska aktivitet. I litteraturstudien analyserades elva 

vetenskapliga artiklar, som utmynnade i tre kategorier vilka resultatet baseras på. 

Litteraturstudiens huvudfynd diskuteras under följande kategorier. 

7.2.1 Motiverande samtalets inverkan på fysisk aktivitet 

I en studie framkommer det att individer rekommenderas vara fysiskt aktiva ett visst antal 

minuter per dag för att nå en positivt märkbar effekt på hälsan (Leitzmann et al., 2007). 

Frågan är huruvida rekommenderad tid för fysisk aktivitet har effekt på individer i behov av 

att öka sin fysiska aktivitet, eller om det bara är siffror som passerar individerna utan större 

inverkan. Kan studier med avsikt att belysa behovet av fysisk aktivitet för ökad livslängd ha 

effekt? Troligen behövs det mer än så för att individer ska ta tag i fysisk inaktivitet. Det är 

viktigt att ta hänsyn till olika teoretiska perspektiv för att kunna förstå individen och dennes 

process med avseende på beteendeförändringar. Park et al. (2009) menar att theory of planned 

behavior, TPB, förklarar att individer fattar egna beslut utifrån självkontroll och intentioner. 

Detta bildas av individens uppförande som bygger på subjektiva normer, attityder och 

upplevd beteendekontroll. Variablerna kan därmed förutsäga den fysiska aktivitetens avsikt.  

Enligt TPB är förutsättningarna olika beroende på individens livsåskådning, bakgrund och 

erfarenhet. Vilket ger vid bruk av MI olika utfall i resultatet (Park et al., 2009). Författarna 

anser att om distriktssköterskan i MI-processen lyfter de faktorer som TPB bygger på, som 

hjälpmedel vid utveckling av frågor/diskussionspunkter, kan chanserna för att lyckas med 
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beteendeförändring optimeras. Flera faktorer kan vara avgörande för huruvida MI som metod 

fungerar för att främja fysisk aktivitet. Det kan vara huruvida utförande vårdpersonal har 

tillräcklig utbildning i metoden och om det förekommer tillräckligt med tid för utförandet i 

daglig praxis. En faktor till att MI fungerar kan vara att patienten får bekräftelse och 

uppmärksamhet genom relationen med vårdpersonalen, snarare än metoden. Faktorer som 

påverkar attityden hos individen kan komma ur en social miljö. Individen kan känna svag 

motivation till förändring och den kan vara relaterad till omgivningens beteende. Enligt Park 

et al. (2009) går förändringen i en annan människas attityder långsamt, och det tar lång tid för 

en förändring att etableras. 

Enligt Rodriguez-Cristobal et al (2017) behöver MI inte användas i enskilda samtal utan kan 

vara effektivt även i gruppsamtal. Det ifrågasätts av författarna då Brobeck et al (2014) menar 

att MI ytterst är en individcentrerad metod. Flertalet studier (Barrett, Begg, O’Halloran & 

Kingsley, 2018a; Gourlan et al, 2013; Rodriguez-Cristobal et al., 2017) visar att MI 

kombinerat med fysisk aktivitet ger bättre resultat än utan MI. Patienterna visar mer 

engagemang till att bibehålla en hälsosammare livsstil, vilket är en vinst för patienten.  

Även MI kombinerat med KBT ökar patienternas motivation till fysisk aktivitet ytterligare 

och ger ökat välbefinnande. Förbättringar ses kring så väl minskat BMI som minskat antal 

kroniska sjukdomar (Barrett et al., 2018b). Det är faktorer som kan ge vinster för patienten 

och i längden troligtvis samhällskostnaderna, vilket bör beaktas. Frost et al. (2018) menar att 

kvalitetsbevisen på positiva effekter är måttliga gällande MI för främjandet av fysisk aktivitet 

för individer med kroniska sjukdomar (a.a.). Författarna anser att behov finns för fler 

högkvalitativa studier för att kunna se effekten av MI i olika sammanhang, miljöer och 

populationer. 

Resultat visar att uppmärksamhet och känslan av att få uppmärksamhet kan vara nog för 

patienten att känna ansvar för att ändra ohälsosam livsstil (Forsyth et al., 2015) Det kan räcka 

med ett organiserat träningsprogram för att öka fysisk aktivitet och därmed i längden även 

ändra annan ohälsosam livsföring. MI kan förbättra utkomsten med att ge mer engagemang 

som kan bli bestående (Weinstock et al., 2019). Enligt folkhälsomyndigheten (2019b) har FaR 

som ordineras inom primärvården i Sverige ett vetenskapligt stöd för ökad fysisk aktivitet. 

Dock är inte FaR kombinerat med MI. Barrett et al. (2018a) menar att avsaknaden av MI gör 

att fysisk aktivitet minskar efter att insatsen är avslutad (a.a.). Implementering av MI 

tillsammans med FaR kan därmed vara av nytta för patienten och kan vara positivt ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv. Enligt SBU (2014b) finns möjligheter för framtida besparingar 

om åtgärder som har positiva effekter på reducerad sjuklighet används. 

7.2.2 Distriktssköterskans inverkan på motiverande samtal 

Genomgående för resultatet i litteraturstudien är att distriktssköterskans roll vid motiverande 

samtal är av betydelse ur ett hälsofrämjande perspektiv. Enligt författarna kan 

distriktsköterskans perspektiv på hälsa och hälsoarbete kan skilja sig från patientens livsvärld. 

Faktorer som individen ser som livskvalitet är inte nödvändigtvis hälsosamma och behöver 

ingalunda gå hand i hand. Enligt författarna tyder ömsesidig interaktion mellan patient och 

distriktsköterska på känsla av trygghet och välbefinnande hos patienten. Det är viktigt för att 

livsstilssamtalet ska kunna optimera chanserna till ett positivt utfall. MI har som huvudmål att 

ändra problematiskt beteende och rendera nya sätt att tänka, exempelvis kring patientens egna 

levnadsvanor. När patientinitiativ förstärks av distriktssköterskan kan individens förmågor 

och insikter växa ytterligare. 

I en studie i resultatet framkommer det att distriktsköterskans upplevelser kring MI är att 

patienternas egna erfarenheter av livsstilssamtal i hög utsträckning måste tas i beaktning. 
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Eftersom det leder till att en ökad kunskap utvecklas om vad som är relevant för en 

livsstilsförändring. Utvecklingen kan leda till att distriktsköterskor blir mer medvetna om vad 

som är av vikt för patienten när de använder MI som metod i vägledningen till hälsosammare 

levnadsvanor (Brobeck et al., 2014). Det stämmer väl med vad Miller och Beech (2009) anser 

vara vanligt med att distriktssköterskan känner sig konsekvent i MI-samtal gällande en livsstil 

de själva lever upp till. Distriktssköterskorna upplever att de känner sig tryggast och mest 

professionella när de utför MI där de själva har en personlig erfarenhet av den livsstil som 

patienten har för avsikt att förändra (a.a.).  

I resultatet framkommer att det är vanlig förekommande att distriktssköterskor efterfrågar 

ytterligare utbildning i MI än den redan befintliga. När MI används på ett korrekt och utförligt 

sätt är erfarenheten att den positiva effekten av metoden är övervägande (Östlund, 

Kristofferzon, Häggström & Wadensten, 2015). För att öka användningen av MI är 

distriktssköterskans erfarenhet att ett uppmuntrande arbetsklimat och en öppenhet för 

metoden krävs på arbetsplatsen. De positiva effekterna av MI visar sig vara utvecklande såväl 

för patienterna som för vårdpersonalen. Distriktsköterskorna upplever en ömsesidig nytta med 

MI. Metoden framkallar nya förmågor och insikter som krävs för att upprätthålla en god 

kvalitet på de motiverande samtalen (Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström, 

2014).  

7.2.3 Varaktighet av motiverande samtal över tid 

Resultatet visar på såväl tveksam som bibehållen effekt av MI ur ett långsiktigt perspektiv. 

Flertalet studier utmynnar i ett resultat gällande osäker bibehållen effekt av MI över tid. 

Författarna anser att det tyder på att när patienterna inte längre erhåller några motiverande 

samtal, utan ska på egen hand fortsätta upprätthålla en god livsstil, fallerar detta. Patienterna 

lyckas inte hålla motivationsgraden som är nödvändig. Det är således viktigt att öka 

patientens inneboende motivation till ett hälsosamt leverne. TPB kan därmed vara av nytta vid 

MI för att stärka den inneboende motivationen till en beteendeförändring och långvarig 

efterlevnad. Således menar författarna att effekten av MI är en pågående process där fokus är 

den direkta patientkontakten. Den långsiktiga patientuppföljningen fokuserar på efterlevnad 

och följsamhet. Detta för att säkerställa positiva resultat inom hälsa och fysisk aktivitet. 

Miller, Foran-Tuller, Ledergerber och Jandorf (2017) uppger att det är viktigt att ha detta i 

åtanke vid preventivt arbete vid folkhälsoproblem som fysisk inaktivitet eller ohälsosamma 

matvanor. Forskning utförd av Barnes och Ivezaj (2015) visar vikten av en behandlingstid på 

minst 6 månader för ökad motivation och efterlevnad. Riktlinjer visar sig vara behjälpliga i 

det långsiktiga arbetet. Förbättrade viktminskningsresultat, hälsosammare kost och ökad 

fysisk aktivitet efter MI-behandlingar förekommer i större utsträckning i interventionen 

jämfört med kontrollgrupperna (a.a.).  

Studiernas längd och tiden mellan sista MI samtalet och den slutliga uppföljningen varierar 

mellan artiklarna. Författarna bedömer att det är oklart huruvida faktorer som längden på de 

fysiska MI-samtalen, samt hur länge patienterna erhöll samtalen spelar in på det varierande 

resultatet med avseende på varaktig effekt. Det är oklart om sämre resultat med avseende på 

varaktig effekt är kopplat till om MI använts under för korta sessioner eller under för korta 

perioder. Hittills har ingen forskning uppvisat någon signifikant skillnad på långvarig effekt 

av MI i relation till dess längd eller period. Vidare menar författarna att det finns orsaker till 

svårigheter att åstadkomma varaktig livsstilsförändring så som att bibehålla motivationen.  

De icke önskvärda livsstilsbeteendena kan ha kortsiktigt positiva konsekvenser. De eventuella 

negativa effekterna uppkommer först på lång sikt. Den icke önskvärda livsstilen hos individen 

är vanemässigt intränad (Forsberg, Bergman, Kallmén, Hermansson & Helgason, 2008). Ett 

problematiskt beteende har utvecklats under en lång tid. Etablering av en förändring hos en 
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individ är tidskrävande. För individen kan det vara svårt att leva upp till de nya önskade 

beteendena. Huvuduppgiften för en intervention med syfte att stödja en livsstilsförändring är 

att överbrygga tiden mellan beteendeförändringen och de långsiktiga positiva effekterna av 

förändringen (a.a.).  

8. Etikdiskussion 

Det är forskarens skyldighet, enligt Helsingforsdeklarationen (1964) punkt 9, att i all typ av 

forskning skydda studiedeltagarnas mänskliga rättigheter så som värdighet, liv, hälsa och 

privatliv. Det är av vikt att forskarna tar hänsyn till de grundläggande etiska principerna, så 

som autonomiprincipen, godhetsprincipen, inte skada principen och rättviseprincipen enligt 

Polit och Beck (2017).  

Etiska dilemman som kan uppkomma vid samtal och frågor om patientens levnadsvanor är 

bland annat risken för att samtalet uppfattas som integritetskränkande av individen. Viktigt är 

att sjukvårdspersonal är öppen för individens uppfattning till samtalet och har respekt för 

negativa attityder i samtal kring levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018). 

Distriktssköterskan kan genom en god omvårdnad till patienter med behov av 

livsstilsförändringar minska risken för sjukdom och främja hälsa. Detta resulterar till bättre 

livssituation för individen men även för samhället då risken för folksjukdomar minskar. Syftet 

med ett etiskt handlande är att lindra lidande och förebygga sjukdom, såväl för individ som 

för samhället. Detta är två av fyra grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan enligt 

ICN etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Individens autonomi ska bevaras enligt 

författarna, och han/hon har rätt att avbryta om inte MI och/eller ökad fysisk aktivitet är av 

intresse. Vidare anser författarna att det finns samhällelig nytta med MI då ett flertal individer 

gagnas av MI utifrån ett hälsoperspektiv. I längden ger det minskat lidande för individen och 

minskad belastning inom vården, vilket är av nytta ur ett samhällsperspektiv. Den etiska 

aspekten måste dock alltid beaktas som grund för valet av åtgärd. 

9. Kliniska implikationer 

Primärvården har genom sin stora bredd av individer i alla åldrar en möjlighet att identifiera 

riskgruppsindivider i tidigt skede. Stöd för livsstilsförändringar är en central del av 

distriktssköterskans arbete för att främja hälsa. Uppföljning, utvärdering och fortsatt 

kompetensutveckling krävs för att nå bästa resultat. För att använda MI som metod i klinisk 

praxis behöver distriktssköterskor utbildning. Faktorer som tid, resurser och ekonomi är 

avgörande för att kunna implementera MI i klinisk praxis. Prevention och hälsofrämjande 

arbete med MI som metod kan fungera inom primärvården och ha avgörande betydelse ur ett 

hälsoekonomiskt- och folkhälsoperspektiv. 

10. Förslag till vidare forskning 

Det finns behov för vidare forskning för att identifiera hur vårdpersonal kan stödja patienten 

på ett optimalt sätt till bibehållen livsstilsförändring, med avseende på fysisk aktivitet och 

levnadsvanor. Det är av vikt för att på lång sikt minska risken för folksjukdomar ur ett 

samhällsperspektiv. 
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Kunskapsluckor förekommer med avseende på effekten av motiverande samtal, där metoden 

ibland fungerar och ibland inte. Vad detta beror på är inte helt kartlagt, varpå ytterligare 

forskning som belyser detta vore önskvärt. Behov av vidare forskning finns med avseende på 

ett bredare perspektiv av MI, där till exempelvis TPB tillämpas för att optimera chanserna till 

att lyckas med beteendeförändringar.  

Det finns behov av forskning kring huruvida distriktssköterskan får möjlighet till rätt 

utbildning samt deras erfarenheter av MI-metoden. Det vore optimalt om fler empiriska 

studier utfördes om MI som metod till att bidra till livsstilsförändringar med avseende på 

fysisk aktivitet. Detta för att öka möjligheterna till att minska fysisk inaktivitet. 

11. Konklusion 

Fysisk inaktivitet är ett folkhälsoproblem i Sverige och brister förekommer i sjukvårdens 

hälsofrämjande arbete. Därav är det av betydelse att tillämpa validerade metoder baserade på 

vetenskaplig evidens. Det är viktigt att finna metoder för att på ett optimalt sätt stödja 

livsstilsförändringar med syfte att förebygga sjukdom och främja hälsa. Resultatet visar att 

implementering av MI i kombination med annan insats har ett positivt värde och verkar ge 

ökad effekt på fysisk aktivitet. Det är dock oklart huruvida MI används korrekt av 

distriktssköterskorna och om det fungerar när det används. Resultatet visar att det finns behov 

av mer utbildning inom MI. Genom att använda MI-metoden tillsammans med fysisk aktivitet 

är det möjligt att ohälsosamma levnadsvanor kan reduceras och vinster kan ske ur ett 

folkhälsoperspektiv. 
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Databas 
Sökord och 

Begränsningar 

Resultat av 

sökningen 

Urval 1 

Lästa titlar 

Urval 2 

Lästa abstract 

Urval 3 

Antal artiklar till 

studien 

CINAHL Plus 

2019-09-05 

Fritextsök: Motivational 

interview 

Apply equivalent subjects 

2825 0 0 0 

CINAHL Plus 

2019-09-05 

Subject headings: 

Motivational interviewing 

Apply equivalent subjects 

2895 0 0 0 

CINAHL Plus 

2019-09-05 

Subject headings: 

Motivational interviewing 

Fritext: AND Physical 

activity 

Apply equivalent subjects 

292 0 0 0 

CINAHL Plus 

2019-09-05 

Subject headings: 

Motivational interviewing 

Fritext: AND Physical 

activity OR Exercise  

Apply equivalent subjects 

390 0 0 0 

CINAHL Plus 

2019-09-05 

Subject headings: 

Motivational interviewing 

Fritext: AND Physical 

activity OR Exercise AND 

“Health care” 

Apply equivalent subjects 

88 0 0 0 

CINAHL Plus 

2019-09-05 

Subject headings: 

Motivational interviewing 

Fritext: AND Physical 

activity OR Exercise 

AND “Health care” 

Apply equivalent subjects 

Peer review 

English. 

Publication year 2009-2019 

77 77 35 1 
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Databas Sökord och 

Begränsningar 

Resultat av 

sökningen 

Urval 1 

Lästa titlar 

Urval 2 

Lästa abstract 

Urval 3 

Antal artiklar till 

studien 

MEDLINE 

2019-09-05 

Fritextsök: Motivational 

interview  

Apply equivalent subjects 

3122 0 0 0 

MEDLINE 

2019-09-05 

MeSH: Motivational 

interviewing 

Apply equivalent subjects 

1583 0 0 0 

MEDLINE 

2019-09-05 

MeSH: Motivational 

interviewing   

Fritext: AND Physical 

activity 

Apply equivalent subjects 

172 0 0 0 

MEDLINE 

2019-09-05 

MeSH: Motivational 

interviewing   

Fritext: AND Physical 

activity OR Exercise 

Apply equivalent subjects 

227 0 0 0 

MEDLINE 

2019-09-05 

MeSH: Motivational 

interviewing  

 Fritext: AND Physical 

activity OR Exercise AND 

“Health care” 

Apply equivalent subjects 

73 0 0 0 

MEDLINE 

2019-09-05 

MeSH: Motivational 

interviewing   

Fritext: AND Physical 

activity OR Execise AND 

“Health care” 

Apply equivalent subjects 

Peer review 

English. 

Publication year 2009-2019 

25 25 15 2 
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Databas Sökord och 

Begränsningar 

Resultat av 

sökningen 

Urval 1 

Lästa titlar 

Urval 2 

Lästa abstract 

Urval 3 

Antal artiklar till 

studien 

PsycINFO 

2019-09-05 

Fritextsök: Motivational 

interview 

Apply equivalent subjects 

4628 0 0 0 

PsycINFO 

2019-09-05 

Thesaurus: Motivational 

interviewing  

Apply equivalent subjects 

2489 0 0 0 

PsycINFO 

2019-09-05 

Thesaurus: Motivational 

interviewing  

Fritext: AND Physical 

activity 

Apply equivalent subjects 

169 0 0 0 

PsycINFO 

2019-09-05 

Thesaurus: Motivational 

interviewing  

Fritext: AND Physical 

activity OR Exercise  

Apply equivalent subjects 

262 0 0 0 

PsycINFO 

2019-09-05 

Thesaurus: Motivational 

interviewing  

Fritext: AND Physical 

activity OR Exercise AND 

“Health care” 

Apply equivalent subjects 

57 0 0 0 

PsycINFO 

2019-09-05 

Thesaurus: Motivational 

interviewing  

Fritext: AND Physical 

activity OR Exercise AND 

“Health care” 

Apply equivalent subjects 

Peer review 

English. 

Publication year 2009-2019 

49 49 20 4 
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Databas Sökord och 

Begränsningar 

Resultat av 

sökningen 

Urval 1 

Lästa titlar 

Urval 2 

Lästa abstract 

Urval 3 

Antal artiklar till 

studien 

PubMed 

2019-09-20 
Fritextsök: Motivational 

interview 
4657 0 0 0 

PubMed 

2019-09-20 
MeSH: Motivational 

interviewing 
1150 0 0 0 

PubMed 

2019-09-20 
MeSH: Motivational 

interviewing   

Fritext: AND Physical 

activity 

158 0 0 0 

PubMed 

2019-09-20 
MeSH: Motivational 

interviewing   

Fritext: AND Physical 

activity OR Exercise 

158 0 0 0 

PubMed 

2019-09-20 
MeSH: Motivational 

interviewing   

Fritext: AND Physical 

activity OR Exercise AND 

“Health care” 

52 0 0 0 

PubMed 

2019-09-20 MeSH: Motivational 

interviewing   

Fritext: AND Physical 

activity OR Exercise AND 

“Health care” 

English. 

Publication year 2009-2019 

51 51 25 2 
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Bilaga 2. Studier som identifierades efter granskning av abstrakt: Slutlig inkludering och exkludering. 
 

Författare och år för 

publicering 

Slutlig bedömning 

Inkludering 

Slutlig bedömning 

Exkludering 
Motivering till exkludering 

Arkkukangas et al. (2018) 

 
X   

Barrett et al. (2018) 

 
X   

Bayley et al. (2015)  X 

Studien fokuserade på MI som metod för att öka fysisk 

aktivitet, dock hade studien ej avslutats när artikeln 

publicerades. 

Brobeck et al. (2014) 

 
X   

Edwards et al. (2015) 

 
 X 

Studien belyste huruvida distriktsköterskan hade 

möjlighet att lära sig MI genom kort utbildning. Inget 

patientperspektiv. 

Forsyth et al. (2015) 

 
X   

Friederichs et al. (2013) 

 
 X 

Studiens syfte var att utvärdera vilka frågor/reflektioner 

som gav bäst resultat vid ett webb-baserat program med 

MI som metod. 

Friederichs et al. (2016) 

 
X   

Gilbert et al. (2018)  X 
Studiens syfte var att utvärdera effekten av eventuell 

förbättring av smärta vid RA genom fysisk aktivitet. 

Gourlan et al. (2013) 

 
X   

Hardcastle et al. (2012) 

 
X   
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Författare och år för 

publicering 

Slutlig bedömning 

Inkludering 

Slutlig bedömning 

Exkludering 
Motivering till exkludering 

Jansink et al. (2013) 

 
 X 

Studien beskrev ett omfattande diabetesprogram baserat 

på MI ur distriktsköterskans perspektiv, och att 

upptäcka eventuella variationer i HbA1c som effekt. 

Kaleth et al. (2018)  X 

Studien fokuserade på MI som behandling och effekt 

vid fibromyalgi där fetma och smärta var i fokus, inte 

fysisk aktivitet.  

Noordman et al. (2013) 

 
X   

Ringen et al. (2018) 

 
X   

Rodriguez-Cristobal et al. 

(2017) 
X   

Tucker et al. (2015) 

 
 X 

Studien fokuserade på barns övervikt med fokus på 

kosten för viktminskning, med MI som metod. Fysisk 

aktivitet kom i andra hand.  

Weinstock et al. (2019) 

 
X   
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Bilaga 3. Artikelmatris 
 

Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnummer och 

land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Arkkukangas, M., 

Söderlund, A., 

Eriksson, S., & 

Johansson, A. – C. 

(2018). One-Year 

Adherence to the 

Otago Exercise 

Program With or 

Without 

Motivational 

Interviewing 

in Community-

Dwelling Older 

Adults. Journal of 

Aging and Physical 

Activity, 2018(26), 

390-395. doi: 

org/10.1123/japa.2

017-0009  

Sverige 

 

  

  

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

beteendemässiga 

aspekter i en 

intervention, 

RTC, 

själveffektivitet 

och fysiska 

aktivitetsvanor 

kunde förutsäga 

långsiktig 

följsamhet till ett 

träningsprogram 

av äldre vuxna. 

Design: Cohortstudie.  

Population:  

Inklusion: 75 år och äldre med begränsade 

funktionshinder, förmågan att gå självständigt och 

förmåga att förstå skriftlig och muntlig 

information. 

Exklusion: Deltagare med mindre än 25 på Mini-

Mental State Test, pågående regelbunden 

fysioterapi på grund av skada och/eller sjukdom 

eller var i terminalvård. 

Urval: 119 deltagare, som tidigare deltagit i en 

nyligen utförd RCT-studie, tillfrågades. 

Bortfall: Fem deltagare. 

Medelålder: 84 år. 

Datainsamling: Uppgifter om följsamhet i 

träningen infördes i en träningsdagbok av 

deltagaren och följdes upp av personlig tränare 

varje månad. Falls Efficacy Scale Svensk version 

och Frändin/Grimby activity scale användes. 

Analys: Binär logistisk regressionsmodell. 

Tvådimensionell korrelationsanalys mellan 

oberoende variabler utfördes med en Spearmans 

rank korrelationsanalys. 

Styrkor:  

o Resultat mättes 

korrekt för att 

minimera bias. 

o Resultat kunde 

tillämpas på den lokala 

befolkningen. 

o Resultat överensstämde 

med andra tillgängliga 

bevis. 

Svagheter:  

o Oklart om hänsyn har 

tagits till alla faktorer 

i design och analys. 

o Ej fastställt om 

forskarna har 

identifierat alla 

viktiga oklara 

faktorer. 

o Oklart om uppföljning 

av ämnet var 

tillräckligt lång. 

MI och fysisk aktivitet: 

o Fysisk aktivitet i 

kombination med MI är 

faktorer som bör beaktas 

i strävan efter följsamhet 

i träning. 

o Resultat tyder på att 

äldre vuxna med låga 

träningsnivåer bör 

identifieras och ges 

särskilt stöd för att uppnå 

träningsmål.  

file://///lexikon/svensk-engelsk/tvådimensionell
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Barrett, S., Begg, 

S., O’Halloran, P., 

& Kingsley, M. 

(2018). Integrated 

motivational 

interviewing and 

cognitive 

behaviour therapy 

can increase 

physical activity 

and improve health 

of adult ambulatory 

care patients in a 

regional hospital: 

the Healthy4U 

randomised 

controlled trial.   

 BMC Public 

Health, 18(1166), 

1-11.  doi: 

org/10.1186/s1288

9-018-6064-7  

 Australien 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

huruvida en tolv 

veckor lång 

hälso-coaching 

kan leda till 

förändringar i 

fysisk aktivitet, 

och förbättrade 

hälsorelaterade 

resultat hos 

patienter. 

Design:  RCT.    

Population:   

Inklusion: Patienter mellan 18-69 år, båda könen, 

och vara mindre fysiskt aktiva än 150 minuter/ 

vecka gällande måttlig – kraftig fysisk aktivitet.   

Exklusion: Patienter som var tillräckligt fysiskt 

aktiva, diagnostiserade med diabetes, hörselskada, 

neurologisk skada, allvarlig psykisk störning, 

inlärningssvårigheter, demens, blind, bosatt på 

vårdhem, graviditet, avancerad cancer.    

Urval: Slumpmässigt urval. 

Studiegrupp: 72 patienter. 54 kvinnor, 18 män. 

Interventionsgrupp: 36 patienter, 28 kvinnor, 8 

män. Kontrollgrupp: 36 patienter, 26 kvinnor, 10 

män.  

Bortfall: 4 deltagare efter 3 månader.    

Medelålder: 53 år. 

Datainsamlingsmetod: Oklart. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor:   

o Patienter var 

randomiserade. 

o Samtliga deltagare 

i studien var blinda 

för behandling. 
o Resultat kunde 

tillämpas på den 

lokala befolkningen. 

Svagheter:  

o Inga påvisbara. 

MI och fysisk aktivitet:  

o Huvudfyndet i denna 

studie var betydande 

förbättringar i 

interventionsgruppen av 

BMI, fysisk aktivitet och 

typ 2-diabetesrisk. Dessa 

förbättringar bibehölls 

vid 6 månader, vilket 

indikerar en varaktig 

effekt av interventionen. 

o Studien visar att en 

integrerad MI-

intervention, resulterar i 

betydande förändringar i 

hälsorelaterade 

beteenden så som fysisk 

aktivitet. 
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Brobeck, E., 

Odencrants, S.,  

Bergh, H., & 

Hildingh, C. (2014). 

Patients' 

experiences of 

lifestyle discussions 

based on 

motivational 

interviewing: a 

qualitative study.  

 BMC Nursing,  

13(13), 1-15. doi: 

10.1186/1472-

6955-13-13  
  Sverige 

Syftet med 

studien var att 

beskriva hur 

patienter i 

primärvården 

upplever 

diskussioner 

gällande 

livsstilsfaktorer 

baserat på MI.   

Design: Kvalitativ deskriptiv studie.  

Population:  

Inklusion: Ej angivet.  

Exklusion: Ej angivet.  

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Under en månad skulle sjuksköterskorna fråga de 

två första patienterna som de hade träffat under 

minst tre gånger om de ville vara med i studien.  

Studiegrupp: 16 patienter, 6 kvinnor, 10 

män, 28-77 år. 7 patienter var rökare, 4 

patienter hade alkoholproblem, 5 patienter 

var överviktiga.  

Bortfall: Inget bortfall.  

Medelålder: Ej angivet. 

Datainsamling: Kvalitativ intervju med öppna 

frågor. 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor:  

o Rekryteringsstrategin 

var lämplig för 

forskningens mål. 

o Etiska frågor har 

beaktats. 

o Dataanalysen var 

tillräckligt noggrant. 

Svagheter:  

o Inga påvisbara. 

MI och fysisk aktivitet:  

o Patienterna behöver 

själva en verklig önskan 

att genomföra en 

livsstilsförändring som 

exempelvis fysisk 

aktivitet för att lyckas 

med viktnedgång. 

o Resultaten visar också att 

en framgångsrik 

livsstilsdiskussion 

mellan patient och 

sjuksköterska skapade en 

känsla av välbefinnande 

och ökade motivationen. 

o Patienterna kände sig 

bekräftade när de 

bemöttes med respekt 

istället för pekpinnar. 
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Forsyth, A., Deane, 

F. P., & Williams, 

P. (2015). A 

lifestyle 

intervention for 

primary care 

patients with 

depression and 

anxiety: A 

randomised 

controlled trial. 
Psychiatry 

Research, 

230(2015), 537–

544. doi: 

org/10.1016/j.psyc

hres.2015.10.01 

Australien  
  

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

effektiviteten av 

en diet och utöva 

livsstilsinsatser på 

resultat av mental 

hälsa för patienter 

som för 

närvarande 

behandlas för 

depression 

och/eller ångest i 

primärvården. 

Design: RCT.  

Population:  

Inklusion: Vuxna patienter som för 

närvarande behandlas för depression och 

ångest.  

Exklusion: Patienter under 18 år och de 

med kontraindikationer för deltagande i 

fysisk aktivitet. 

Urval: Power analys. 117 remitterade patienter 

valdes, ålder 18-84 år, varav hälften tilldelades 

varje studiegrupp. Kvalificerade deltagare 

randomiserades individuellt. 56 patienter i 

kontrollgruppen och 61 patienter i 

interventionsgruppen. 

Bortfall: Ej angivet. 

Medelålder: Ej angivet. 

Datainsamling: Antropometriska mätningar 

inklusive längd, vikt, midjeomkrets och blodtryck 

mättes. Depression Anxiety and Stress Scale 

(DASS-21)  

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor:  

o Patienter var 

randomiserade. 
o Resultat kunde 

tillämpas på den lokala 

befolkningen. 

o Alla kliniskt viktiga 

resultat beaktades. 

Svagheter: 

o Samtliga deltagare i 

studien var inte blinda 

för behandling. 
 

MI och fysisk aktivitet:  

o Motiverande samtal var 

strukturerat för att 

framkalla deltagarnas 

övertygelser, 

motivationer och mål för 

deras hälsa och livsstil 

för att förbättra 

patientens engagemang 

och följsamhet. 

o Intervention- och 

kontrollgrupp förbättrade 

sin mentala hälsa, 

näringsintag och 

dietkvalitet.  

o Nivåer av fysisk aktivitet 

ökade och antagande av 

nya dietförändringar, 

under kontrollperioden. 
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Friederichs, S., 

Oenema, A., 

Bolman, C,. & 

Lechner, L. (2016). 

Motivational 

interviewing and 

self-determination 

theory in a web-

based computer 

tailored physical 

activity 

intervention: A 

randomized 

controlled trial.  

 Psychology & 

Health, 31(8), 907-

930. doi: 

org/10.1080/08870

446.2016.1151018  
 Nederländerna 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om en 

webbaserad 

datoranpassad 

intervention för 

fysisk aktivitet 

baserad på MI är 

mer effektiv och 

bättre uppskattad 

än traditionella 

webbaserade 

interventioner för 

fysisk aktivitet. 

Design: RCT.  

Population:  

Inklusion: Människor mellan 18-70 år, båda 

könen, i sådan pass fysisk form så att det inte 

utgjorde ett hinder för de att vara med i studien, 

inte hade deltagit i någon av pilotstudierna, och 

skulle vara mindre fysiskt aktiva än 5 dagar i 

veckan – 60 minuter/dag.  

Exklusion: Ej angivet.  

Urval: Slumpmässigt urval.  

(8585) 3089 deltagare. 

Interventionsgrupp (MI + web-baserat verktyg): 

969 deltagare, 678 kvinnor, 291 män. 

Interventionsgrupp (traditionell web-baserat 

verktyg):  

1100 deltagare, 753 kvinnor, 347 män. 

Kontrollgrupp: 1020 deltagare, 702 kvinnor, 318 

män.  

Bortfall: Ej angivet. 

Medelålder: 45 år.     

Datainsamling: Web-baserat frågeformulär.  

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor:  

o Patienter var 

randomiserade. 
o Resultat kunde 

tillämpas på den lokala 

befolkningen. 
o Alla kliniskt viktiga 

resultat beaktades. 
Svagheter: 

o Oklart om samtliga 

deltagare i studien var 

inte blinda för 

behandling. 

o Studiegrupperna var 

olika i studiens start. 

 

MI och fysisk aktivitet:  

o I gruppen där MI 

utgjorde grunden, 

uppnåddes en liten men 

betydande ökning i 

antalet träningstimmar 

av måttlig till kraftig 

fysisk aktivitet. 

o Huvudfyndet i denna 

studie var att 

interventionsgruppen 

innehållande MI 

uppnådde en liten men 

betydande ökning i 

veckominuterna av 

fysisk aktivitet, medan 

kontrollgruppen inte 

hade någon ökning av 

dessa. 
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Gourlan, M., 

Philippe Sarrazin, 

P., & Trouilloud, 

D. (2013). 

Motivational 

interviewing as a 

way to promote 

physical activity in 

obese adolescents: 

A randomised-

controlled trial 

using self-

determination 

theory as an 

explanatory 

framework. 

Psychology & 

Health, 28, (11), 

1265–1286. doi: 

org/10.1080/08870

446.2013.800518 

Frankrike 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

effektiviteten av 

en MI-baserad 

intervention som 

ett tillägg till ett 

SWLP (standard 

viktminsknings-

program) för att 

förbättra PA 

(fysisk aktivitet) 

och BMI (body 

massindex) hos 

extremt 

överviktiga 

ungdomar. 

Design: RCT. 

Population:  

Inklusion: Mellan åldrarna 11 och 18 år. Medel 

BMI = 29,57 kg / m2, SD = 5,34. Inga instabila 

eller okontrollerbara sjukdomar.  

Exklusion: Ej angivet. 

Urval: 62 extremt överviktiga ungdomar, 

hänvisade till sjukhuset av sin allmänläkare på 

grund av deras extrema fetma.  

Slumpmässigt, oberoende och blind indelning i 

grupp. SWLP + MI 28 deltagare. SWLP 34 

deltagare.  

Bortfall: SWLP + MI 4 deltagare. SWLP 6 

deltagare.  

Medelålder: 13 år. 

Datainsamling: Fransk version av 

beteendeförordningens övningsfrågeformulär 

(BREQ-2). Fransk version av Health Care Climate 

Questionnaire (HCCQ).  

Analys: Power analys. Multilevel modellering 

(MLM). t-test och χ2. Oberoende prov t-test. 

Styrkor:  

o Patienter var 

randomiserade. 
o Resultat kunde 

tillämpas på den lokala 

befolkningen. 
o Alla kliniskt viktiga 

resultat beaktades. 

Svagheter: 

o Inga påvisbara. 

MI och fysisk aktivitet: 

o Resultatet av den aktuella 

studien indikerar att MI 

är en effektiv 

intervention som 

förbättrar PA bland 

extremt överviktiga 

ungdomar jämfört med 

enbart SWLP. 

o Medan en SWLP kan 

tillhandahålla nödvändiga 

färdigheter för att anta 

beteendeförändring, kan 

MI utveckla motivation 

för förändring, särskilt 

genom att stödja 

deltagarnas autonomiska 

uppfattning och främja 

goda hälsobeteenden. 
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Hardcastle, S., 

Blake, N., & 

Hagger, M. (2012). 

The effectiveness of 

a motivational 

interviewing 

primary-care based 

intervention on 

physical activity 

and predictors of 

change in a 

disadvantaged 

community. J 

Behav Med, 35, 

318–333. doi: 

10.1007/s10865-

012-9417-1   

Storbritannien 

Syftet med 

studien var att 

studera 

effektiviteten av 

motiverande  

samtal i en 

primärvårds 

baserad 

intervention på 

fysisk aktivitet för 

förändring i ett 

missgynnat 

samhälle. 

Design: Cohortstudie.    

Population:   

Inklusion: Inkluderingskriterierna var patienter 

som antingen var stillasittande, otillräckligt eller 

måttligt aktiva som inte uppvisade 

kontraindikationer för fysisk aktivitet. Otillräcklig 

fysisk aktivitet definierades som att den inte 

uppfyllde rekommendationerna, nämligen mindre 

än 5x30 minuter fysisk aktivitet med måttlig 

intensitet per vecka. För att bekräfta att deltagare i 

det aktuella urvalet var från låg socioekonomisk 

bakgrund, identifierades hushållens inkomster 

som det primära kriteriet. 

Exklusion: Ej angivet.    

Urval: Sjukvårdspersonal valde ut kvalificerade 

patienter som uppfyllde inkluderingskriterierna för 

studien under rutinmässiga konsultationer. 

Studiegrupp: 207 patienter. 135 kvinnor, 72 män. 

Socioekonomiskgrupp hög: 64 patienter. 

Socioekonomiskgrupp låg: 143 patienter.  

Bortfall: Ej angivet.    

Medelålder: 50 år. 

Datainsamlingsmetod: Enkäter. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor:  

o Resultat mättes 

korrekt för att 

minimera bias. 

o Resultat kunde 

tillämpas på den lokala 

befolkningen. 

o Resultat överensstämde 

med andra tillgängliga 

bevis. 

Svagheter:  

o Oklart om hänsyn har 

tagits till alla faktorer 

i design och analys. 

o Ej fastställt om 

forskarna har 

identifierat alla 

viktiga oklara 

faktorer. 

MI och fysisk aktivitet:  

o Huvudfyndet i denna 

studie var att resultatet 

stöder effektiviteten av 

motiverande samtal för 

att främja förändring av 

fysisk aktivitet och är en 

av de första att visa ett 

tydligt dos-svar-samband 

mellan motiverande 

samtal och fysisk 

aktivitetsförändring. 
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Noordman, J., de 

Vet, E., van der 

Weijden, T., & van 

Dulmen, S. (2013). 

Motivational 

interviewing within 

the different stages 

of change: An 

analysis of practice 

nurse-patient 

consultations 

aimed at promoting 

a healthier 

lifestyle. Social 

Science & 

Medicine, 

87(2013), 60-67. 

doi: 

org/10.1016/j.socsc

imed.2013.03.019 

Nederländerna  

  

  

  

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

distrikts-

sköterskan 

tillämpar MI och 

allmän 

kommunikations-

förmåga vid olika 

stages of change 

(SOC) hos 

patienter med 

inriktning på 

beteende-

förändring inom 

rökning, alkohol-

användning, 

kostvanor 

och/eller fysisk 

aktivitet. 

Design: Cohortstudie med observationer. 

Population: 19 distriktssköterskor från 8 

vårdverksamheter. Vuxna patienter med inbokad 

tid hos distriktssköterska tillfrågades i väntrummet 

av forskaren. 

Inklusion: Rökare och/eller medelintensiv fysisk 

aktivitetsnivå på mindre än 30 minuter/dag. 

Livsstilsbeteende med rökning, fysisk inaktivitet, 

alkoholanvändning eller ohälsosam diet.  

Exklusion: Ingen önskan att diskutera 

livsstilsbeteende.  

Urval: 149 patienter valdes ut, varav 103 

konsultationer analyserades. 

Bortfall: 46 patienter. Inga av 

distriktssköterskorna. 

Medelålder: 42 år för distriktssköterskorna. För 

patienterna fanns inga uppgifter. 

Datainsamling: Frågeformulär och videoinspelad 

konsultation som skattades enligt 

observationsprotokollen MAAS-global och 

Behaviour Change Counselling Index (BECCI). 

Analys: Statistisk analys. 

Styrkor:  

o Resultat mättes 

korrekt för att 

minimera bias. 

o Resultat kunde 

tillämpas på den lokala 

befolkningen. 

o Resultat överensstämde 

med andra tillgängliga 

bevis. 

Svagheter:  

o Oklart om hänsyn har 

tagits till alla faktorer 

i design och analys. 

o Ej fastställt om 

forskarna har 

identifierat alla 

viktiga oklara 

faktorer. 

MI och fysisk aktivitet: 

o Studien undersöker hur 

motiverande samtal (MI) 

är anpassat till patientens 

förändringsstadier (SOC) 

för att öka fysisk 

aktivitet. 
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Ringen, P. A., Falk, 

R. S., Antonsen, B., 

Faerden, A., 

Mamen, A., Rognli, 

E. B., Solberg, D. 

K., Martinsen, E. 

W., & Andreassen, 

O. A. (2018). Using 

motivational 

techniques to 

reduce 

cardiometabolic 

risk factors in long 

term psychiatric 

inpatients: a 

naturalistic 

interventional 

study BMC 

Psychiatry, (2018). 

doi: 

org/10.1186/s1288

8-018-1832-6  

Norge 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

genomförbarheten 

och effekterna av 

en livsstilsinter-

vention inklusive 

motiverande 

samtal (MI) på 

fysiska 

aktivitetsnivåer, 

kardiometabolisk 

riskstatus och 

mental hälsostatus 

hos patienter med 

psykotiska 

störningar.  

Design: Cohortstudie som naturalistisk 

interventionsstudie.  

Population:  

Inklusion: Långvarigt inneliggande patienter, 18 

till 65 år, med DSM-IV-diagnoser av schizofreni, 

schizoaffektiv, schizofreniform, psykotisk 

störning, bipolär I, bipolär.  

Exklusion: Fastställdes kognitivt underskott, 

hjärnskada, oförmåga att tala skandinaviskt eller 

engelskspråkigt.  

Urval: Av totalt 114 patienter som uppfyllde 

inkluderingskriterierna undertecknade 83 patienter 

informerat samtycke. 

Bortfall: Ej angivet. 

Medelålder: 40 år. 

Datainsamling: Intervjuer och medicinska 

diagram. Tidpunkten för införande, rökning och 

användning av aktuellt psyko-farmakologiska 

läkemedel registrerades. Deltagarna 

diagnostiserades med strukturell klinisk intervju 

för DSM-IV för axel I-störningar (SCID-I). 

Analys: IBM:s statistiska verktyg för 

samhällsvetenskap (SPSS). Gruppjämförelser 

utvärderades med oberoende provtest och chi-

square test. Tvådimensionella analyser utfördes 

med Pearsons r och Spearmans rho.  

Styrkor:  

o Resultat mättes 

korrekt för att 

minimera bias. 

o Resultat kunde 

tillämpas på den lokala 

befolkningen. 

o Resultat överensstämde 

med andra tillgängliga 

bevis. 

Svagheter:  

o Oklart om uppföljning 

av ämnet var 

tillräckligt lång. 

o Oklart om resultatet 

kan tillämpas på den 

lokala befolkningen. 

MI och fysisk aktivitet: 

o Studien visar att en 

kombinerad intervention 

för livsstilsförändring, 

med tonvikt på 

motivationsarbete, kan ha 

positiva effekter på 

psykiatriska symptom 

samt på livsstilsfaktorer. 

o Patienterna erbjöds ett 

omfattande fysiskt 

träningsprogram samt 

individuella 

behandlingsplaner 

o Studien belyser både 

vikten av 

motivationsfaktorer i 

livsstilsförändringar och 

behovet av bevisbaserad 

praxis. 
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Rodriguez-

Cristobal, J. J., 

Alonso-Villaverde, 

C., Panisello, J. 

M., Travé-

Mercade, P., 

Rodriguez-Cortés, 

F., Marsal, J. R., & 

Peña, E. (2017). 

Effectiveness of a 

motivational 

intervention on 

overweight/obese 

patients in the 

primary 

healthcare: a 

cluster randomized 

trial. BMC Familiy 

Practice, 18(74), 1-

8. doi: 

10.1186/s12875-

017-0644-y  

 Spanien 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

huruvida 

motiverande 

samtal, 

tillsammans med 

nuvarande klinisk 

praxis, var 

effektivare än 

traditionell 

behandling, i 

behandlingen av 

övervikt och 

fetma och om 

detta ingripande 

minskar hjärt-

kärlfaktorer i 

samband med 

övervikt och 

fetma. 

Design: RCT.  

Population:  

Inklusion: patienter i åldrarna 30-70 år med 

övervikt eller fetma, nyligen diagnostiserade, båda 

könen. 

Exklusion: patienter med allvarlig patologi, 

sekundär fetma, patienter med sensoriska 

störningar och patienter med allvarliga psykiska 

störningar. 

Urval: Slumpmässigt urval. 

Studiegrupp: (1200) 846 patienter. 

Interventionsgrupp: 400 patienter, 329 kvinnor, 71 

män. Kontrollgrupp: 446 patienter, 324 kvinnor, 

122 män.  

Bortfall: Ej angivet. 

Medelålder: 55 år.  

Datainsamlingsmetod: Intervjuer, fysiska 

undersökningar och data från laboratorieprover.    

Analysmetod: Statistiska analyser.  

Styrkor:  

o Patienter var 

randomiserade. 
o Resultat kunde 

tillämpas på den lokala 

befolkningen. 
o Alla kliniskt viktiga 

resultat beaktades. 
Svagheter: 

o Oklart om samtliga 

deltagare i studien var 

inte blinda för 

behandling. 

o Studiegrupperna var 

olika i studiens start. 

o Oklart om grupperna 

behandlades lika 

bortsett från 

experimentella 

interventionen. 

MI och fysisk aktivitet:  

o MI användes aktivt för 

att hjälpa deltagarna att 

lösa ambivalenta känslor 

som de kan ha om att 

ändra sitt beteende. De 

minskade betydligt mer i 

vikt än kontrollgruppen. 

o Fysisk aktivitet och bättre 

levnadsvanor ledde till 

ökad viktnedgång. 

o Huvudfyndet i denna 

studie var att i en 

motiverande 

interventionsgrupp 

uppnådde signifikant fler 

patienter en minskning 

med 5% eller mer av den 

initiala vikten. Kliniskt 

av betydelse. 
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Weinstock, J., 

Petry, N. M., 

Pescatello, L. S., 

Henderson, C. E., 

& Nelson, C. R. 

(2019). 

Randomized 

Clinical Trial of 

Exercise for 

Nontreatment 

Seeking Adults 

With Alcohol Use 

Disorder. 

Psychology of 

Addictive 

Behaviours, (1). 

doi: 

org/10.1037/adb00

00506 

USA 

Syftet med 

studien var att 

undersöka träning 

som ett potentiellt 

ingripande i icke 

behandlings-

sökande individer 

med AUD 

(alkoholanvänd-

ningsstörning). 

 

Design: RCT. Två-vägs randomiserad klinisk 

studie. 

Population:  

Inklusion: Mellan 21–65 år, stillasittande som 

indikeras genom att träna mindre än 2 dagar per 

vecka. Alkoholmissbruk och/eller beroende, 

självrapporterade episoder med stort intag av 

alkohol under de senaste 2 månaderna, ingen 

AUD behandling. Godkända för deltagande i 

fysisk aktivitet med måttlig intensitet.  

Exklusion: Akuta psykiatrisk ohälsa, blodtryck> 

160/90 mmHg, graviditet, återhämtning efter 

spelmissbruk och diagnos för opioid- eller 

kokainberoende.  

Urval: 597 screenades för lämplighet. 135 ansågs 

lämpliga. 85 önskade delta. 19 visades vara 

olämpliga. 66 randomiserades in i två grupper. 

Bortfall: Tre personer ville ej delta efter 

randomisering. 

Medelålder: 35 år. 

Datainsamling: Cohen-sample size för att 

detektera medelstora till stora 

effektsstorlekar beräknades för två-tailed 

test av hypoteser. Timeline Followback. 

The Short Index of Problems. The 

Readiness to Change Questionnaire. 

Analys: Varians- och chi-square test för 

grupp- och platsskillnader. Intent-to-treat 

analyser, inkluderar alla slumpmässiga 

deltagare.  

Styrkor:  

o Patienter var 

randomiserade. 
o Resultat kunde 

tillämpas på den lokala 

befolkningen. 
o Alla kliniskt viktiga 

resultat beaktades. 
Svagheter: 

o Oklart om samtliga 

deltagare i studien var 

inte blinda för 

behandling. 

o Studiegrupperna var 

olika i studiens start. 

MI och fysisk aktivitet: 

o Deltagare ökade sitt 

träningsbeteende över tid, 

deltagarna som 

slumpmässigt utvaldes 

till MI+Contingency 

Management (CM)-

intervention visade större 

engagemang i utövande.  

o Minskning av 

alkoholintag över tid, 

dock ej relaterade till 

träningsengagemang.  

o Studien lägger till 

empiriska bevis som 

tyder på att träning kan 

vara användbart för 

intervention vid 

beroendeframkallande 

beteenden.  

o Studiens resultat belyser 

de många utmaningarna i 

att främja en specifik 

förändring av ett 

hälsobeteende med målet 

att ändra ett annat. 
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Bilaga 4. Kvalitetsbedömning enligt CASP´s granskningsmallar, 2018. 
 

RCT-studier 

K

o 

d 

Fanns 

tydlig 

redogörelse 

för syftet? 

Var patientens 

tilldelning till 

behandling 

randomiserad? 

Var alla 

patienter som 

deltog i 

försöket 

ordentligt 

redovisade 

vid slutet? 

Var patienter, 

hälso- och 

sjukvårds-

personal och 

studiepersonal 

"blinda" för 

behandling? 

Var 

grupperna 

liknande i 

början av 

studien? 

Bortsett från den 

experimentella 

interventionen, 

behandlades 

grupperna lika? 

Kan resultaten 

tillämpas på den 

lokala 

befolkningen eller 

i 

ditt sammanhang? 

Betrakt-

ades alla 

kliniskt 

viktiga 

resultat? 

Var 

fördelarna 

värda 

riskerna och 

kostnaderna? 

Barrett et al. 

(2018) 
1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Forsyth et al. 

(2015)  
2 Ja Ja  Ja  Nej  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 

Friederichs et 

al. (2016) 
3 Ja Ja Ja Oklart Nej Ja Ja Ja Ja 

Gourlan et al. 

(2013) 
4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Rodriguez-

Cristobal et al. 

(2017) 

5 Ja Ja Ja Oklart Nej Oklart Ja Ja Ja 

Weinstock et al. 

(2019) 
6 Ja Ja Ja Oklart Nej Ja Ja Ja Ja 

 
 
 

Kvalitativa 

studier 

K

o 

d 

Fanns ett 

tydligt 

uttalande om 

forskningens 

mål? 

Var en 

kvalitativ 

metod 

lämplig? 

Var forsknings-

designen lämplig 

för att möta 

forskningens 

mål? 

Var 

rekryterings-

strategin lämplig 

för 

målen för 

forskningen? 

Var informationen 

insamlad på ett 

sätt som riktade 

sig till 

forskningsfrågan? 

Har förhållandet 

mellan forskare 

och 

deltagarna 

beaktats? 

Har etiska 

frågor 

beaktats? 

Var data-

analysen 

tillräckligt 

noggrann? 

Finns det 

ett tydligt 

uttalande 

om 

resultaten? 

Brobeck et al. 

(2014) 7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Cohort 

studier 

K  

o   

d 

Behandla

de studien 

en tydligt 

fokuserad 

fråga? 

Rekryterades 

till kohorten 

på ett 

acceptabelt 

sätt? 

Mättes 

exponeringen 

noggrant för 

att minimera 

bias? 

Mättes 

resultatet 

korrekt för 

att minimera 

bias? 

Har 

författarna 

identifierat 

alla viktiga 

oklara 

faktorer? 

Har hänsyn 

tagits till 

oklara 

faktorer i 

designen 

och/eller 

analysen? 

Var 

uppföljning 

av ämnet 

tillräckligt 

fullständig? 

Var 

uppföljning 

av ämnet 

tillräckligt 

lång? 

Kan 

resultaten 

tillämpas på 

den lokala 

befolk-

ningen? 

Överensstämmer 

resultaten från 

denna studie 

med andra 

tillgängliga 

bevis? 

Arkkukangas 

et al. (2018) 
9 Ja  Ja  Ja  Ja  Oklart  Oklart  Ja  Oklart  Ja  Ja 

Hardcastle 

et al. (2012) 
10 Ja  Ja  Ja Ja Oklart  Oklart  Ja  Ja  Ja  Ja  

Noordman et 

al. (2013) 8 Ja  Ja Ja  Ja  Oklart Oklart Ja  Ja  Ja  Ja 

Ringen et al. 

(2018) 11 Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja Oklart  Oklart  Ja 
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Bilaga 5. Kategorisering av relevanta faktorer 
 

Studier kod Motiverande samtal Fysisk aktivitet Distriktssköterska 
Ohälsosamma 

levnadsvanor 

Arkkukangas et al. 

(2018) 
8 X X   

Barrett et al. (2018) 

 
1 X X X  

Brobeck et al. (2014) 

 
7 X X X X 

Forsyth et al. (2015) 

 
2 X X   

Friederichs et al. 

(2016) 
3 X X  X 

Gourlan et al. (2013) 

 
4 X X X X 

Hardcastle et al. 

(2012) 
9 X X X  

Noordman et al. 

(2013) 
10 X X X X 

Ringen et al. (2018) 

 
11 X X  X 

Rodriguez-Cristobal 

et al. (2017) 
5 X X X X 

Weinstock et al. 

(2019) 
6 X X  X 

 
 


