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1. SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Övervikt och fetma är en vanlig sjukdom såväl nationellt som internationellt. 
Orsaker till detta är en kombination av stillasittande livsstil och intag av energitäta livsmedel. 
Komplikationer som kan uppstå vid övervikt och fetma är flera och kan leda till sämre 
livskvalitet. Motiverande samtal (MI) är ett verktyg för att hjälpa patienter att förändra sin 
livsstil. Vid utövandet av MI används fyra allmänna principer och syftet är att patienten skall 
komma fram till vilka beteenden som behöver förändras.    
 
Syfte: Beskriva erfarenheter av motiverande samtal vid övervikt och fetma. 
 
Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design. Meningsbärande ord ur syftet identifierades 
och sökningar i databaser genomfördes. Urvalet av artiklarna gjordes i tre steg och slutligen 
användes nio artiklar som underlag för resultatet. Innehållsanalys användes som grund vid 
analysförfarandet och en mindmap skapades i datorprogrammet XMind.    
 
Resultat: Fyra kategorier och tolv subkategorier med erfarenheter av MI vid övervikt och 
fetma identifierades. De fem huvudkategorierna var; Viktiga delar i MI-processen, faktorer 
som försvårar och underlättar, kliniska effekter, sjuksköterskan som MI-utövare och 
professionell utveckling.  
 
Slutsatser: Övervägande positiva erfarenheter kunde utläsas och MI stämmer bra överens 
med sjuksköterskans kompetensbeskrivning och metoden går att använda inom flera områden 
och bland olika patientgrupper.  
 
Nyckelord: Erfarenheter, motiverande samtal, övervikt, fetma. 
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2. BAKGRUND 
 
2.1 Motiverande samtal (MI) 
Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en metod som började sin utveckling 
på 1980-talet i samband med att en amerikansk psykolog och professor vid namn William R. 
Miller arbetade med alkoholberoende patienter. Utvecklingen av metoden följdes senare av ett 
samarbete med psykologen och metodutvecklaren inom hälso- och sjukvård, Steven Rollnick 
(Holm Ivarsson, 2009). Miller och Rollnick (2010) definierar MI som ”En klientcentrerad, 
styrande metod för att höja den inneboende motivationen för förändring genom att utforska 
och  lösa  ambivalens.” (s. 51). För att förtydliga detta förklarar de vidare att MI ska vara 
personcentrerat genom att ha fokus på patientens bekymmer och uppfattningar. MI handlar 
om att fokusera på patientens intresse och bekymmer i nuet och inte att fokusera på att lära ut 
nya färdigheter, strukturera om i sina kognitioner eller att utforska i det förflutna. De menar 
att den diskrepans som ska utvecklas och forskas i handlar om oförenligheter i patientens 
värderingar och erfarenheter.  

Syftet med MI är att lösa ambivalens och de förändringar som bearbetas har ofta en 
speciell inriktning. Rådgivaren, i detta fall sjuksköterskan, ska framkalla och förstärka ett 
samtal kring förändringar och när motstånd uppkommer bemöts detta på ett sätt som har till 
syfte att minska motståndet. Vid användning av MI är tanken att bemöta och svara på 
uttalanden för att lösa ambivalens på ett selektivt sätt, vilket i sin tur leder till att patienten rör 
sig mot en förändring (Miller & Rollnick, 2010).  

Till skillnad från motiverande strategier där bland annat straff, ekonomiska vinster och 
sociala påtryckningar för förändring används, handlar MI om att framkalla patientens inre 
motivation till förändring. MI används med de patienter som själva är villiga till förändring 
och inte som en metod där förändringar påtvingas och är i strid med patientens egna 
uppfattningar och värderingar (Miller & Rollnick, 2010).   

 
2.1.1 Fyra allmänna principer 
Vid arbete med MI-samtal finns det fyra principer att arbeta efter: 

Visa empati: Genom reflektivt lyssnande och arbetande med acceptans ska 
sjuksköterskan, utan att döma, skuldbelägga eller kritisera, försöka förstå patientens känslor 
och perspektiv. Istället för att se patientens ambivalens som något patologiskt eller 
försvarsinriktat betraktas det som normalt och en naturlig del i människans erfarenheter, 
vilket i sin tur underlättar till en förändring (Miller & Rollnick, 2010). 

Strävan efter att utveckla diskrepans: Diskrepans handlar om angelägenhetsgrad till 
förändring. Det kan förklaras som skillnaden mellan det önskade beteendet och det verkliga 
beteendet. Sjuksköterskan fokuserar på de negativa konsekvenserna av ett pågående beteende 
och de positiva konsekvenserna av ett förändrat beteende. Genom att hjälpa patienten att 
utforska om det finns någon skillnad mellan vad denne anser behövs förändras och vad 
patienten verkligen gör, uppstår en inre konflikt och det är denna konflikt som resulterar i en 
drivkraft att förändras. När patienten sedan upplever att det finns både för- och nackdelar med 
beteendet ökar diskrepansen och personen har blivit ambivalent. Därifrån kan sedan arbetet 
börja med att lösa patientens ambivalens och ett beslut kan fattas kring en förändring (Holm 
Ivarsson, 2009; Miller & Rollnick, 2010). 

Rulla med motstånd: Sjuksköterskan undviker att argumentera för en förändring och 
inbjuder istället till nya perspektiv utan att vara påtvingande. Genom att försöka få patienten 
att själv hitta svar och lösningar involveras patienten aktivt i att lösa problem som uppstår i 
processen. Det är viktigt som sjuksköterska att veta att motstånd inte kan bekämpas på en 
gång, utan i stället se motståndet som en naturlig del av processen och som en signal för att 
svara på ett annat sätt och byta förhållningssätt. Sjuksköterskans lösning på motstånd 
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påverkar patientens vilja till förändring i ökad eller minskad riktning (Miller & Rollnick, 
2010). 

Stödja självkompetens: Sjuksköterskan ska stödja patientens självtillit och tilltro att 
kunna genomföra förändringar. Därför har sjuksköterskan en viktig roll vad gäller att 
uppmärksamma det starka och positiva för att ingjuta hopp hos patienten. När sjuksköterskan 
stärker patientens egen tro på möjligheterna att göra en förändring blir detta en motiverande 
faktor som påverkar patientens självkompetens (Miller & Rollnick, 2010). 

 
2.2 Fetma och övervikt  
 
2.2.1 Definitioner av begrepp 
Enligt World Health Organization (WHO, 2011) är definitionen på övervikt och fetma när det 
förekommer en onormal eller överdriven samlad mängd fett som kan försämra hälsan. För att 
klassificera övervikt och fetma hos vuxna används vanligtvis Body Mass Index (BMI) som är 
ett mått på förhållandet mellan vikten och längden. Genom att ta personens vikt i kilo 
dividerat  med  kvadraten  på  längden  i  meter  (kg/m²)  räknas  personens  BMI  ut.  Ett  BMI  ≥  25  
definieras  som  övervikt  och  ett  BMI  ≥  30  definieras  som  fetma.  Enligt  Andrén  och  Bjurman  
(2011) bör BMI betraktas som en grov uppskattning eftersom likadana siffror inte kan 
korrespondera med samma mängd fett hos olika individer. BMI-måttet kan även ha vissa 
brister, bland annat beaktar inte BMI hur fettet är distribuerat i kroppen eller hur stor del av 
kroppsmassan som är muskler och hur stor del som är fett. 
 
2.2.2 Orsaker till fetma och övervikt 
Övervikt och fetma är idag en vanlig sjukdom såväl nationellt som internationellt och beror på 
stillasittande livsstil, felaktig kosthållning, miljö och ärftlighet (Andrén & Bjurman, 2011; 
WHO, 2011). Dessutom är intaget av alkohol i Sverige högre än någonsin. Då alkohol är 
något som innehåller mycket kalorier anses även detta som något som kan vara en bidragande 
faktor till övervikt och fetma (Andrén & Bjurman, 2011). Orsaker till negativa förändringar 
av människors kost och fysiska aktivitet kan bero på miljö- och sociala förändringar i 
kombination med avsaknad av stödjande politik inom områden som hälsa, jordbruk, 
transporter, stadsplanering, miljö, livsmedel, distribution, marknadsföring och utbildning 
(World Health Organization [WHO], 2011). 
 
2.2.3  Komplikationer 
En stillasittande livsstil i kombination med felaktig kosthållning kan leda till att fett lagras i 
ökad utsträckning. Kroppen har olika system som arbetar för att reglera hur kroppen fungerar. 
Det kan till exempel vara system som reglerar kroppens blodtryck, blodsocker och blodfetter. 
Den ökade mängden fett belastar dessa system och gör att de blir överansträngda (Andrén & 
Bjurman, 2011). 

Hälsokonsekvenser och sjukdomar på grund av övervikt och fetma är flera. WHO (2011) 
tar upp att ett ökat BMI är en stor riskfaktor vad gäller kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, 
sjukdomar på rörelseorganen som till exempel artros och även vissa cancerformer. Andrén 
och Bjurman (2011) tar upp fler sjukdomar som fetma kan leda till men även hur det kan 
förvärra sjukdomar som personen redan har. Förutom detta finns också den psykiska aspekten 
där de tar upp hur fetma och psykiska besvär ofta hör ihop vilket kan leda till t.ex. depression 
och sänkt livskvalité.  
 
2.2.4 Prevalens och incidens 
Globalt sett har fetma mer än fördubblats sedan 1980 och varje år dör 2,8 miljoner vuxna 
människor på grund av övervikt eller fetma, som är den femte största globala risken för 
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förtidigt dödsfall. Dessutom kan 44 % av diabetessjukdomarna, 23 % av de ischemiska 
hjärtsjukdomarna samt 7-41 % av cancersjukdomarna hänföras till just övervikt och fetma. År 
2008 var 1 500  miljoner  vuxna  (≥  20  år)  överviktiga  och  av  dessa  led  över  200  miljoner  män  
och nästan 300 miljoner kvinnor av fetma. Totalt led mer än 10 % av världens vuxna 
befolkning av fetma år 2008 (WHO, 2011). 

Förr ansågs övervikt och fetma vara ett problem som drabbade höginkomstländer men 
2010 kunde en ökning ses även i låg- och medelinkomstländer, speciellt i stadsmiljö. Samma 
år var 43 miljoner barn under fem år, runt om i världen, överviktiga och nära 35 miljoner av 
dem levde i utvecklingsländer och 8 miljoner av dem i industriländer enligt WHO (2011).  

Den genomsnittliga vikten hos den svenska befolkningen har varit relativt oförändrad 
mellan 2004-2008 men har under de senaste par åren ökat något. 12 % led av fetma år 2008 
men incidensen hade år 2010 ökat med 2 % och detta gällde både män och kvinnor. Nästan 
varannan man och var tredje kvinna var överviktig år 2010 (BMI 25-29), visar resultat från 
den nationella folkhälsoenkäten från samma år (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2010).  

År 2010 gjordes en studie på 94 grundskolor runt om i Sverige för att presentera 
prevalensen av övervikt och fetma hos 7-9 åriga skolbarn i Sverige. 4538 barn i årskurs 1-2 
vägdes och mättes av utbildad personal och resultatet visade att 17 % av barnen var 
överviktiga och 3 % led av fetma (Sjöberg et al., 2011).   
 
2.3 Sjuksköterskans roll 
Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta 
innebär i praktiken att bland annat kunna identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt vid 
behov motivera till att förändra livsstilsfaktorer (Socialstyrelsen, 2005). Vidare står det i 
kompetensbeskrivningen att sjuksköterskan ska kunna, i dialog med patienten, motivera till 
optimal delaktighet i vård och behandling.  
 Inom hälso- och sjukvården idag används motiverande samtal inom ett flertal olika 
områden som till exempel kost och fysisk aktivitet. MI används som en metod för 
förändringsarbete och syftar till att främja beteendeförändringar (Socialstyrelsen, u.å.). 
 
3. PROBLEMFORMULERING 
Övervikt och fetma är ett växande problem såväl nationellt som internationellt och medför en 
rad olika hälsorisker. Sjuksköterskan har ett ansvar att motivera patienten till delaktighet i 
vård och behandling samt att motivera till eventuella livsstilsförändringar. Det är därför 
viktigt att sjuksköterskan har kunskap om samt lär sig att hantera de olika verktygen, där 
ibland MI, som finns att tillgå i arbete med överviktiga och fetmapatienter.  
 
4. SYFTE 
Syftet var att beskriva erfarenheter av motiverande samtal vid övervikt och fetma. 
 
4.1 Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter har patienten och dess närstående av motiverande samtal vid 
övervikt och fetma? 

2. Vilka erfarenheter har sjuksköterskan av motiverande samtal vid övervikt och fetma? 
 
5. METOD 
 
5.1 Design 
Författarna valde att göra en litteraturstudie med deskriptiv design som enligt Polit och Beck 
(2008) används för att forskaren vill beskriva ett eller några fenomen inom området som 
syftet avser att undersöka. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sj%C3%B6berg%20A%22%5BAuthor%5D
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5.2 Sökstrategi 
 
5.2.1 Pilotsökning 
En pilotsökning genomfördes och något som upptäcktes var att om overweight inkluderades i 
sökningen som synonym till obesity, gav detta träffar på flera tusen artiklar vilket blev en icke 
hanterbar mängd för författarna att läsa igenom. Detta resulterade i att sökordet overweight 
exkluderades.  
 
5.2.2 Databassökning 
För att hitta relevanta databaser att söka i användes Stora Sökguidens databaslista vid Örebro 
Universitet. Där valdes ämneskategorin omvårdnad för att få upp samtliga databaser som 
innehåller ämnet omvårdnad (www.oru.se). De databaser som valdes ut var Amed, Cinahl, 
Cochrane, PsycInfo, Pubmed och Svemed+. De meningsbärande ord som kunde identifieras 
ur syftet var erfarenheter, motiverande samtal, övervikt och fetma. Dessa ord översattes sedan 
till engelska med hjälp av MeSH-sökord, Cinahl Headings och Theasurus beroende på vad 
respektive databas använde sig av. Vid sökningar med orden motivational, interviewing och 
obesity användes trunkeringar på samtliga ord och då såg sökorden ut så här; motivation*, 
interview* och obes*.   
 För att kombinera sökorden användes den booleska sökoperatorn AND. I de databaser 
där MeSH-sökord användes gjordes även fritextsökningar där det användes samma sökord 
som i de andra databaserna. Vid sökningarna i samtliga databaser gjordes även sökningar utan 
ordet life experience alternativt experience, se sökmatris (bilaga 1). 

Begränsningarna som användes vid artikelsökningen var att de skulle vara publicerade 
mellan år 2000-2012 eller de senaste tio åren, beroende på vilken databas det söktes i och 
artiklarna skulle vara skrivna på engelska. I Cinahl, Svemed+ och PsycInfo användes 
begränsningen peer reviewed, dock fanns inte denna funktion i de övriga databaserna därför 
kontrollerades det om artiklarna var vetenskapligt granskade via tidskrifternas hemsidor. 
 
5.3 Urval 
Inklusionskriterier och exklusionskriterier användes för att få fram den information som 
söktes. 

Inklusionskriterierna som användes var att artiklarna skulle handla om motiverande 
samtal som skulle vara utförda av sjuksköterska. Deltagarna skulle vara patienter, tillsammans 
med eller utan närstående, med övervikt eller fetma alternativt tillsammans med viktrelaterade 
sjukdomar. Exklusionskriterierna var att artiklarna inte fick vara litteraturstudier eller 
pågående studier. 
 Flera artiklar kom upp vid flera sökningar och för att undvika dubbletter redovisas dessa 
bara en gång i urvalen.  

Första urvalet gjordes genom att författarna tillsammans läste igenom titlarna och 
ämnesorden som skulle innefatta ordet motivation med olika ändelser samt något ord som 
handlade om övervikt, fetma eller viktminskning. Kvar blev artiklar som återfanns i 
databaserna Cinahl, PsycInfo eller Pubmed.   

Andra urvalet innebar att författarna tillsammans läste igenom sammanfattningarna där 
artiklar som inte svarade mot inklusionskriterierna valdes bort. Dessutom innehöll vissa 
artiklar inget resultat, vissa var litteraturstudier och några hade inget abstract och dessa valdes 
också bort. 

Det tredje och sista urvalet gjordes genom att författarna tillsammans läste artiklarna i sin 
helhet, granskade och värderade dem. Artiklar som inte inkluderades svarade inte mot 
inklusionskriterierna eller var inte av tillräckligt god kvalitet med till exempel för stora 
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bortfall eller bristande metodbeskrivning (se sökmatris, bilaga 1). Totalt var det två artiklar 
kvar efter tredje urvalet. 
 
5.4 Värdering 
Värdering och kritisk granskning av artiklarna utfördes i enlighet med checklistor för 
kvantitativa och kvalitativa artiklar av Forsberg och Wengström (2008). Vid bedömningarna 
av artiklarnas kvalitet granskades syftets tydlighet, undersökningsgruppen, urvalsmetod, 
analysmetod, resultatets generalliserbarhet med mera. Endast artiklar som fått tillstånd från en 
etisk kommitté eller där etiska överväganden gjorts valdes ut. I artikelmatrisen (bilaga 2) finns 
sammanfattning av artiklarnas kvalitetsbedömning. 
   
5.5 Manuell sökning och kompletterande av artiklar 
Referenslistor från utvalda artiklar användes i den manuella sökningen och efter granskning 
och värdering inkluderades ytterligare tre artiklar i studien. Fyra artiklar som i tidigare urval 
valts bort på grund av att MI-samtalen inte var utförda av sjuksköterska inkluderades i studien 
och även dessa redovisas i sökmatrisen (bilaga 1). Totalt ligger nio artiklar som underlag för 
resultatet. 
 
5.6 Dataanalys 
Den analysmetod som i grunden användes var innehållsanalys. Först lästes de nio artiklarna 
igenom en gång av båda författarna för att få en överskådlig blick över innehållet. Därefter 
översattes samtliga resultatdelar till svenska och skrevs in i ett samlat dokument. 
Resultatdelarna lästes mer noggrant och nyckelord, fraser och relevant information ströks 
över med överstrykningspenna och kortfattad sammanfattning av innehållet kan ses i 
artikelmatrisen (bilaga 2). Gemensamma resultat och mönster identifierades i texterna och en 
mindmap (bilaga 3) skapades via datorprogrammet XMind. Tolv subkategorier skapades och 
ur dessa framkom sedan fem kategorier.  
  
6. RESULTAT 
Under dataanalysen identifierades fem kategorier och tolv subkategorier i mindmapen (bilaga 
3) och en sammanfattning av dessa kan ses i tabell 1. Under kategorierna; Viktiga delar i MI-
processen, faktorer som försvårar och underlättar, kliniska effekter, sjuksköterskan som MI-
utövare, och professionell utveckling beskrivs olika erfarenheter av MI vid övervikt och fetma 
utifrån såväl sjuksköterskans som patienten och dess närståendes perspektiv.   
 
6.1 Viktiga delar i MI-processen 
Både sjuksköterskor och patienter upplevde att förståelse, respekt och empati var viktiga delar 
under MI-processen. Även lyssnandets betydelse och förmågan att identifiera 
förändringspratet togs upp som en viktig aspekt. Både patienter och sjuksköterskor ansåg att 
MI-processen krävde uppföljning för att få god och bestående effekt. 
 
6.1.1 Förståelse, respekt och empati 
För att MI skulle vara så effektivt som möjligt menade sjuksköterskor i studien av Brobeck, 
Bergh, Odencrants och Hildingh (2011) att det var viktigt att visa förståelse och sympati för 
patienten under dialogen. Att visa respekt för patienten och de val som den gjort var också 
viktigt. Samma sjuksköterskor ansåg också att det var av betydelse att inte kritisera patienten 
vid eventuella återfall. Att istället se återfallet som en del av processen fick patienterna att inte 
skämmas lika mycket. Vikten av empati nämns i studien av Hardcastle och Hagger (2011) där 
en av patienterna menar att hon fick hjälp av att någon verkligen lyssnade och försökte att 
förstå. 



9 
 

 
Tabell 1. Erfarenheter av MI vid övervikt och fetma. 
Kategorier Subkategorier 
Viktiga delar i MI-processen Förståelse, respekt och empati 

Lyssnande 
Långsiktighet 

Faktorer som försvårar och 
underlättar 

Motivation 
Ambivalens 
Kunskap 
Tid 

Kliniska effekter  
Sjuksköterskans erfarenheter 
som MI-utövare 

MI jämfört med rådgivande 
metoder 
Patienten som verktyg och 
målsättare 

Professionell utveckling Stimulerande 
Utbildning och övning 
Användningsområden 

 
6.1.2 Lyssnande 
I studien av Söderlund, Malmsten, Bendtsen och Nilsen (2010) fick sjuksköterskor besvara 
frågeformulär via telefon för att utvärdera hur utbildning av MI för sjuksköterskor påverkade 
deras attityder till MI samt deras arbete med barns övervikt. Majoriteten (78 %) av 
sjuksköterskorna tyckte att det var enkelt att lyssna aktivt och 63 % tyckte att det var lätt att 
sammanfatta föräldrarnas åsikter. Lika stor andel (63 %) hade inga svårigheter att identifiera 
föräldrarnas förändringsprat. Att lyssna aktivt och uppmärksamma de förändringar som 
patienten var villig att göra beskrev sjuksköterskorna i studien av Brobeck et al. (2011) som 
ett signifikant samband med att skapa förtroende hos patienten. Lyssnandets roll nämns även i 
Hardcastle och Hagger (2011) där en av patienterna beskriver att hon kände att någon 
lyssnade på henne och tog notis under MI-samtalen. 
 
6.1.3 Långsiktighet 
I studien av Hardcastle och Hagger (2011) ansåg patienterna att stöd, uppmuntran och 
övervakning var nödvändigt medan information och rådgivning inte nödvändigtvis var något 
de behövde. De menade att när de slutat med interventionen och inte längre hade någon som 
höll koll på dem var det lättare att lägga på sig vikt igen. ”When  you’re  on  your  own,  you’ve  
got no external influence to  make  you  stick  to  something.  if  [sic]  we’d  been  able  to  continue  
with that. I  don’t  think  I  would  have  put  the  weight  back  on.” (Hardcastle & Hagger, 2011, s. 
317). West et al. (2007) visar på liknande resultat då deltagarnas följsamhet till det 
viktkontrollerande programmet försämrades efter avslutad MI-intervention och de 
signifikanta skillnader som tidigare kunnat påvisas var inte längre uppenbara. Även 
sjuksköterskor beskrev betydelsen av att hålla kontakten med patienten en viss tid efter att han 
eller hon uppnått sitt mål. De menade att det var viktigt att låta livsstilsförändringarna ta tid 
och se det som en långsiktig process för att förändringarna skulle bli framgångsrika (Brobeck 
et al., 2011). 

6.2 Faktorer som försvårar och underlättar 
Motivation ansågs vara en underlättande faktor och det fanns i sin tur olika faktorer som 
påverkade motivationen, så som socialt stöd och belöningar. En försvårande faktor var 
ambivalens som kunde identifieras hos både sjuksköterskor, patienter och föräldrar. Ett 
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exempel på detta var insikten om att ett beteende behövde förändras men att förändringen 
ändå uteblev. Kunskap kring mat ansågs vara en underlättande faktor då patienterna själva 
kunde komma fram till lösningar utan att sjuksköterskan behövde ge råd. Erfarenheter från 
sjuksköterskor och patienter visar att MI-samtalen krävde tillräckligt med tid och det var då 
samtalen gav bäst resultat. 
  
6.2.1 Motivation 
Lindhe Söderlund, Nordqvist, Angbratt och Nilsen (2009) menar att om föräldrarna var 
medvetna om viktproblemet, samarbetsvilliga och motiverade var det enklare att genomföra 
intervjuerna. Var de däremot medvetna om viktproblemet men saknade vilja eller motivation 
till att ta itu med detta sågs det som en försvårande faktor. Det sociala stödet hos familj och 
vänner var en viktig del för motivationen samt för att kunna genomföra och bibehålla 
livsstilsförändringar (Hardcastle & Hagger, 2011).  
 

“If  I  don’t  have  a  lot  on  my  plate  he  gets  very  upset.  he[sic]  doesn’t  like  to  think  that  I’m  
going without, you know and  he  said  if  he  had  wanted  to  marry  a  skinny  girl  he  would  have”.  

(Hardcastle & Hagger, 2011, s. 320) 
 
Motivation eller brist på motivation kunde bero på olika saker. Hos Hardcastle och Hagger 
(2011) beskrivs det hur flera patienter blev mer motiverade av att ha täta kontroller hos MI-
utövaren. De menade att om de visste om att de skulle vägas hade de en anledning till att 
förändra vikten. Andra motiverande faktorer kunde vara kommande storhelger eller 
evenemang. För att främja motivation fick deltagarna i studien av Flattum et al. (2008) själva 
välja sina belöningar som de skulle få när de uppnått sina uppsatta mål, till exempel att få 
manikyr eller gå ut med kompisar.  

Brist på motivation kunde uppstå om inte viktminskning uppnåddes som planerat. 
Hardcastle och Hagger (2011) beskrev hur patienter uttryckte sin besvikelse över deras 
oförmåga att gå ner i vikt och Brobeck et al. (2011) fann att patienter som såg att MI-metoden 
fungerade lyckades ta ytterligare steg mot en förändrad livsstil. 
 
6.2.2 Ambivalens 
Ambivalens i samband med MI och viktproblem var något som uppfattades som en 
försvårande faktor hos både sjuksköterskor, föräldrar (Lindhe Söderlund et al., 2009) och 
patienter (Hardcastle & Hagger, 2011). Sjuksköterskor menade att de hade en känsla av att 
barnets vikt kunde vara ett problem men att det inte fanns någon omedelbar motivation till att 
göra någonting åt det. Även föräldrarnas ambivalens uppfattades som en försvårande faktor. 
Då de själva var överviktiga och påstod att de var i god form ansågs också barnen vara stora 
men friska och inte behöva något MI-samtal. Sjuksköterskor tyckte att det var lättare att 
tillämpa MI om barnen var feta istället för överviktiga eftersom föräldrarna till dessa barn i 
större utsträckning erkänt problemet (Lindhe Söderlund et al., 2009). Patienternas ambivalens 
kunde handla om att de visste vad de inte borde äta men sedan gjorde det i alla fall 
(Hardcastle & Hagger, 2011). 
 
6.2.3 Kunskap 
Att föräldrar och barn hade god kunskap kring mat sågs som en underlättande faktor då de 
själva kunde komma fram till lösningar utan att sjuksköterskan behövde ge råd (Lindhe 
Söderlund et al., 2009). Precis som kunskap kunde vara en underlättande faktor kunde 
okunskap vara en försvårande faktor. En sjuksköterska uttryckte svårigheter i att använda MI 
vid övervikt och fetma hos barn då de hade för svaga grunder att stå på för att diskutera 
ämnet. Sjuksköterskor såg barnen som feta men friska, och det fanns en brist på erkännandet 
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bland sjuksköterskorna om att övervikt och fetma hos barn utgjorde ett verkligt problem. En 
bidragande faktor till den osäkerhet som uppstod hos sjuksköterskorna var de oenigheter som 
fanns hos experterna kring definitionen av övervikt och fetma hos barn (a.a.).  
 
6.2.4 Tid 
I flera studier togs tidsaspekten upp som en del i MI-processen (Bennet et al., 2005; Brobeck 
et al., 2011; Hardcastle & Hagger, 2011; Robbins, Pfeiffer, Maier, LaDrig, & Berg-Smith, 
2012; Söderlund et al., 2010). För att patienter skulle lyckas genomföra sina 
livsstilsförändringar var det viktigt att ge MI-processen tillräckligt med tid. Sjuksköterskor 
uttryckte att de bästa och mest intressanta samtalen uppkom när de kände att de hade tid 
(Brobeck et al., 2011) och 74 % av sjuksköterskorna upplevde att de hade tillräckligt med tid 
för att använda MI i praktiken (Söderlund et al., 2010). MI-samtalens längd kunde variera och 
enligt Robbins et al. (2012) varade MI-samtalen i 11-13 minuter och enligt Bennet et al. 
(2005) varade samtalen i 3-45 minuter. Sjuksköterskor ansåg att MI-samtal kunde användas i 
varierande längd och även i samtal där det inte var planerat (Brobeck et al., 2011). Att ha mer 
tid avsatt i inledningen av MI-processen var något som togs upp både i studien av Harscastle 
och Hagger (2011) och Bennet et al. (2005) där flera av patienterna poängterade att de skulle 
velat ha fler inledande samtal med tätare mellanrum. 
 
6.3 Kliniska effekter 
Studierna har visat på blandade resultat vad gäller patienternas viktminskning och 
sjuksköterskornas uppfattning om patienternas viktminskning.  

I studien av MacDonell, Brogan, Naar-King, Ellis och Marshall (2012) fick 
afroamerikanska ungdomar med högt BMI tillsammans med sina föräldrar ingå i en studie 
som undersökte MI-samtal i samband med viktrelaterade beteenden. Interventionsgruppen 
fick fyra MI-samtal, som varade i 60 minuter vardera, av en dietist som deltagit i en MI-
utbildning och kontrollgruppen fick nutritionsrådgivning motsvarande samma tid. Inga 
signifikanta skillnader kunde hittas i BMI mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. 
Däremot identifierades minskning av snabbmats- och läskkonsumtion hos 
interventionsgruppen. I samma studie kunde en ökad inre motivation för fysisk aktivitet 
påvisas, dock hade den fysiska aktiviteten minskat. Några signifikanta skillnader hos 
afroamerikaner kunde heller inte påvisas i studien av West, DiLillo, Bursac, Gore och Greene 
(2007). Däremot påvisar West et al. (2007) signifikanta skillnader mellan övriga deltagare i 
interventions- och kontrollgruppen. Deltagare i ett viktkontrollerande program slumpades in i 
två grupper där interventionsgruppen fick MI-samtal och kontrollgruppen fick individuella 
hälsosamtal. Deltagarna som fick MI-samtal hade förlorat signifikant mer i vikt än deltagarna 
i kontrollgruppen vid varje besök. 

I studien av Söderlund et al. (2010) menade 36 % av sjuksköterskorna att de kunnat se 
tydliga resultat av barns viktutveckling med hjälp av MI till stor eller ganska stor 
utsträckning. Dock ansåg 26 % att de inte kunnat se några sådana resultat. 
 
6.4 Sjuksköterskans erfarenheter som MI-utövare 
Sjuksköterskor var positiva till användandet av MI och ansåg att MI var bättre än traditionella 
rådgivande metoder för att öka patienternas motivation. Sjuksköterskan hjälpte patienten att 
själv komma fram till en lösning, att sätta upp egna mål och att tänka ut vilka förändringar 
den själv ville göra.  
 
6.4.1 MI jämfört med rådgivande metoder 
I både studierna av Söderlund et al. (2010) och Brobeck et al. (2011) var sjuksköterskorna 
positiva till användandet av MI där de menade att MI-samtal var bättre än andra traditionella 
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rådgivande metoder för att öka patienternas motivation. 45 % ansåg att MI var mycket bättre 
och 45 % något bättre för att påverka patienternas motivation (Söderlund et al., 2010). Vidare 
upplevde sjuksköterskor i studien av Lindhe Söderlund et al. (2009) att MI kunde vara en 
effektiv problemlösare, speciellt när det gällde känsliga ämnen såsom övervikt och fetma. 
 
6.4.2 Patienten som verktyg och målsättare 
Tillsammans med sjuksköterskan som resurs kom patienten själv fram till vilka beteenden 
som behövde förändras och vilka mål som skulle sättas. Sjuksköterskorna beskrev att de 
kunde hjälpa patienterna att verbalisera sin motivation och därmed bli medvetna om en 
lösning. Patienterna fick själva tänka ut vilka förändringar de ville genomföra och hade då 
möjlighet att påverka sin situation utan några krav från sjuksköterskan (Brobeck et al., 2011). 

 
The best thing for me is that it is not my problem to solve the 

patients’  problems but you make the patient think about‘what  is  it 
that I do that makes me not feel good? what is the reason for my 

problems?’ and try to get the patient to think for himself and to make 
himself more positive. (Brobeck et al., 2011, s. 3327) 

 
Vanliga kategorier som kunde identifieras när patienterna själva fick sätta sina mål var 
viktnedgång och fysisk aktivitet (Bennett et al., 2005). Bennett et al. (2005) undersökte 
genomförbarheten av MI-samtal hos äldre patienter med kronisk sjukdom. 
Interventionsgruppen fick i snitt sju MI-samtal per deltagare via telefon eller mail beroende 
på vad de själva valt och kontrollgruppen fick fortsätta med sin vanliga vård. Deltagarna fick 
själva sätta upp sina mål och tillsammans satte de 66 deltagarna upp 70 mål där 29 % 
handlade om att gå ner i vikt och 16 % om att öka den fysiska aktiviteten.  
 
 6.5 Professionell utveckling 
Sjuksköterskornas erfarenheter av MI var att det var stimulerande när de såg positiva resultat 
hos patienterna och de tyckte att MI var en berikande metod att arbeta med. De tyckte att 
utbildning var en förutsättning för att kunna utöva metoden och att det dessutom krävdes 
fortlöpande träning. Det var även viktigt att analysera sjuksköterskornas eget användande av 
metoden för att kunna höja kompetensnivån. Sjusköterskor hade erfarenheter av att MI kunde 
användas inom flera olika patientgrupper och områden och att det gick att använda metoden 
delvis eller som helhet. 
 
6.5.1 Utbildning och övning 
Utbildning och övning togs upp som en viktig komponent av Brobeck et al. (2011), Robbins 
et al. (2012) och Söderlund et al. (2010). Söderlund et al. (2010) skriver att 48 % av 
sjuksköterskorna hade förändrat innehållet eller strukturen kring diskussioner om vikt som en 
följd av MI-kursen. Sjuksköterskor i studien av Brobeck et al. (2011) menade att utbildning 
var en förutsättning för att de skulle kunna använda MI-metoden. De rekommenderade 
fortlöpande utbildning och menade att det dessutom kräver många långa träningspass. Samma 
sjuksköterkor påpekade att utbildning var viktigt men att de samtidigt inte trodde att MI gick 
att lära sig genom bara läsning. De menade att det helt beror på sjuksköterskans eget intresse 
och motivation till att använda metoden. 

I studien av Robbins et al. (2012) fick en skolsköterska MI-utbildning som senare följdes 
upp med hjälp av bandinspelningar där skolsköterskans kompetensnivå utvärderades vid tre 
olika mättillfällen. Efter varje mättillfälle analyserades hennes MI-tekniker och värderades 
enligt en särskild MITI-kod. Vid tredje och sista mättillfället hade skolsköterskan uppnått 
nivån för kompetens inom samtliga MI-tekniker  utom  ”komplexa  svar  och  reflektioner”. Att 
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analysera användandet av MI var något som också togs upp av sjuksköterskorna i Brobeck et 
al. (2011). De menade att tid för analysering kunde hjälpa dem att förstå själva metoden 
bättre. 
 
6.5.2 Användningsområden 
Söderlund et al. (2010) skriver att 60 % av sjuksköterskorna använt MI-tekniker i andra 
sammanhang än viktproblem till stor utsträckning. Dessutom rapporterade nästan hälften av 
studiens sjuksköterkor att de anpassat tekniken till sitt eget arbete. Samma tendenser kunde 
identifieras av Brobeck et al. (2011) där sjuksköterskor påpekade att MI var användbart inom 
flera områden av deras arbete. De kunde dessutom välja att tillämpa hela metoden eller endast 
plocka ut vissa tekniker. Att MI går att använda inom flera områden visar även studien av 
Bennett et al. (2005) som är beskriven tidigare. Där sattes 70 mål upp och bland annat 
handlade dessa om att gå ner i vikt (29 %), att kunna hantera symtomen från deras kroniska 
sjukdom (18 %), att bibehålla hälsa och funktion (17 %), att öka motionen (16 %) och om att 
ändra dieten (3 %). 
 
6.5.3 Stimulerande 
Brobeck et al. (2011) skriver att sjuksköterskor ansåg att MI var en berikande metod att arbeta 
med. Det var en form av professionell utveckling som stimulerade sjuksköterskorna till att 
förstå hur de kunde hjälpa patienterna efter det att patienterna själva blivit motiverade att göra 
positiva livsstilsförändringar. Det var även stimulerande när de såg att patienterna fick 
positiva resultat av ett mål som till en början verkat omöjligt att uppnå.  
 
6.6 Resultatsyntes 
MI var bättre än traditionella rådgivande metoder för att öka patienternas motivation och 
under MI-processen fungerade patienten som sitt eget verktyg och målsättare. Under MI-
samtalen, och även under hela processen, skulle involverade parter visa ömsesidigt 
engagemang för att på kort och lång sikt nå goda resultat. Om resultaten i sig var positiva 
fungerade de som en drivkraft för både sjuksköterskan och patienten, dock var effekterna av 
MI-metoden tvetydiga. Metoden var utvecklande för sjuksköterskans yrkesprofession och 
kompetens, kunde användas delvis eller i sin helhet och i olika sammanhang och att ha 
tillräckligt med tid för samtalen var av betydelse för utfallet. Faktorer som påverkade 
samtalen förekom och kunde både ha positiv och negativ inverkan på resultatet.   
 
7. DISKUSSION 
 
7.1 Metoddiskussion 
Metoden diskuteras utifrån styrkor och svagheter som identifierats under processens gång och 
vetenskaplig litteratur har använts för att utvärdera författarnas tillvägagångssätt.  

Författarna valde att göra en litteraturstudie med deskriptiv design för att sammanställa 
det aktuella kunskapsläget inom valt område. Designen var relevant till syftet, som var att 
beskriva erfarenheter av MI vid övervikt och fetma, eftersom både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar kunde inkluderades. 

Att författarna först använde sig av en pilotsökning var bra då de kunde försvissa sig om 
att det fanns vetenskaplig litteratur inom valt område (Willman et al., 2011). En svaghet i 
pilotsökningen var att författarna inte inkluderade sökordet nurs* eftersom de tidigare blivit 
avrådda att göra detta i databaser med omvårdnad som huvudämne. Detta resulterade i att 
författarna fick en något felaktig bild över befintlig vetenskaplig litteratur eftersom artiklar 
där psykologer och andra teamarbetare som utförde MI-samtalen kom upp. Hade författarna 
istället valt att även söka på nurs* hade de troligtvis upptäckt att mängden forskning där 
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sjuksköterskor som utövade MI till patienter med övervikt och fetma var begränsad. 
Författarna hade då kunnat ändra syftet till att beskriva erfarenheter av MI vid 
livsstilsförändringar, där mer forskning med endast sjuksköterskor som MI-utövare fanns att 
tillgå. På så vis kunde författarna endast inkluderat artiklar med sjuksköterskor som utövare 
vilket skulle betytt att studien blivit mer enhetlig och fått en mer tydlig röd tråd. 

Författarna anser att den begränsade mängden forskning kring sjuksköterskor och MI-
samtal med överviktiga och feta patienter kan bero på att MI fortfarande betraktas som en 
relativt ny metod vid denna typ av livsstilsförändringar.     
 Att författarna valde att exkludera sökordet overweight tycktes vara befogat då det, som 
tidigare skrivet, gav flera tusen träffar vilket blev omöjligt för författarna att hantera inom 
tidsramen för arbetet. Istället valdes trunkering på obesity, alltså obes* men artiklar som 
handlade om både övervikt och fetma hittades ändå. Hade dock författarna gjort en mer 
korrekt pilotsökning där sökblock skapats och sedan kombinerats hade sökresultaten smalnat 
av (Willman et al., 2011) och overweight hade kunna inkluderats. Detta tros dock inte haft 
någon betydande inverkan på resultatet eftersom de artiklar som inkluderats i studien kommit 
upp vid även denna typ av sökning, då detta kontrollerats i efterhand. Dock finns en liten risk 
att relevanta artiklar kan ha missats. 
 Även den slutgiltiga databassökningen kunde utförts på sättet som är beskrivet ovan för 
att minska risken för att relevanta artiklar missades. De meningsbärande ord som 
identifierades ur syftet var representativa för studien och trunkeringar av sökorden användes 
för att få fram artiklar som innehöll rätt sökord med eventuell annan ändelse, vilket är i 
enlighet med Willman et al. (2011). Anledningen till att sökningar genomfördes även utan 
sökorden experience och life experience var att de sökningarna gav få träffar utan relevanta 
artiklar. Både ämnesord för respektive databas samt fritextsökningar användes för att skapa 
balans mellan sensitivitet och precision i sökningen enligt Willman et al. (2011).  
 Begränsningarna som användes ansågs vara relevanta eftersom årtalsbegränsningen fick 
till följd att ny forskning presenterades då detta var författarnas efterfrågan och målsättning 
med studien. Anledningen till att författarna valde att söka på år 2000-2012 i vissa databaser 
och på de senaste tio åren i andra databaser berodde på att databasernas sökfunktioner var 
olika utformade. Endast engelska artiklar inkluderades på grund av författarnas egna 
kunskapsbrister i andra språk. Peer reviewed användes för att artiklarna skulle vara 
vetenskapligt granskade vilket innebär att de är kvalitetsgranskade av experter inom området 
(Willman et al., 2011). Detta i sin tur gav litteraturstudien goda förutsättningar för att 
kvaliteten skulle bli hög.   

Den manuella sökningen gjordes för att komplettera sökningarna i databaserna och 
därmed hitta fler relevanta artiklar till litteraturstudien i enlighet med Willman et al. (2011).  

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att bestämma vad sökningen skulle 
baseras på. Kriterierna utformades så att syftet skulle beröras. 
 Att författarna tillslut valde att inkludera fyra artiklar med dietister och psykologer 
berodde på det begränsade utbudet av artiklar där endast sjuksköterskor var MI-utövare. Detta 
kan dock anses vara relevant eftersom sjuksköterskor arbetar i team med andra professioner 
inom vården (Jahren Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2009) och då MI syftar till att motivera 
patienten oavsett vem som utför det. Det finns en risk att resultatet kan påverkats av att 
artiklar med andra professioner än sjuksköterska inkluderades, eftersom psykologer har 
djupgående kunskaper kring att samtala med människor och dietister besitter goda kunskaper 
om kost. Dock stod dessa för en minoritet av artiklarna och i dessa artiklar valde författarna 
att endast fokusera på resultat som berörde patienterna och inte utövarna.  
 Författarna valde att inkludera artiklar med viktrelaterade sjukdomar, såsom diabetes, för 
att patienterna i dessa studier var överviktiga eller feta och viktrelaterade livsstilsförändringar 
skulle genomföras. Att patienterna hade diabetes tros inte haft någon påverkan på resultatet då 
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författarna endast använt valda delar från resultatet i dessa artiklar som var relevanta för 
syftet.  
 Författarna valde att inkludera ytterligare artiklar där endast vissa delar av artiklarna 
kunde plockas ut. Studien av Robbins et al. (2012) valdes på grund av att den handlade om att 
öka fysisk aktivitet hos unga flickor, vilket är en stor del i livsstilsförändringen hos 
överviktiga och feta patienter (Andrén & Bjurman, 2011). Livsstilsförändringar kan göras 
inom flera olika områden (Holm Ivarsson, 2009) och eftersom Brobeck et al. (2011) beskriver 
primärvårdssjuksköterskors erfarenheter av MI vid olika typer av problematik, däribland 
viktproblem, kan paralleller dras till viktrelaterade livsstilsförändringar. Att studien av 
Bennett et al. (2005) inkluderades berodde på att resultatet visade att många mål som sattes 
upp handlade om viktrelaterade livsstilsförändringar. Det hade varit önskvärt att endast 
inkludera artiklar som handlade om patienter med övervikt och fetma samt sjuksköterskor för 
att kunna svara på studiens frågeställningar. Som tidigare nämnts gjorde brist på aktuell 
forskning att detta inte gick att åstadkomma och därför inkluderades dessa artiklar. 
 Vid första urvalet gick författarna igenom titlarna samt ämnesorden. Författarna valde att 
plocka ut artiklar utifrån ordet motivation istället för motivational interviewing för att 
författarna inte ville gå miste om artiklar som handlade om MI-samtal men som inte framgick 
fullt ut i titeln. 

Granskningsmallar av Forsberg och Wengström (2008) användes vilket gav trovärdighet 
till värderingen av kvaliteten hos artiklarna. Artiklarnas styrkor och svagheter identifierades 
(se artikelmatris, bilaga 2) och de artiklar som inkluderats ansågs vara av tillräckligt god 
kvalitet. Anledningen till att det kontrollerades om studierna hade fått tillstånd av etisk 
kommitté eller att etiska överväganden gjorts, var för att kontrollera att studierna inte 
genomförts i motsägelse med etiska forskningsprinciper (Forsberg & Wengström, 2008).   

Författarna valde att använda sig av delar i innehållsanalys eftersom de ville identifiera 
meningsbärande enheter, kategorier och mönster i resultatdelarna (Forsberg och Wengström, 
2008). Författarna gjorde en mindmap i datorprogrammet XMind för att få en överskådlig 
blick av de kategorier, subkategorier och meningsbärande enheter som identifierats. Detta 
arbetssätt gjorde det enkelt för författarna att flytta om kategorier och subkategorier och 
skriva till och ta bort data. Detta analyssätt gjorde det möjligt att identifiera relevant 
information och var det mest passande alternativet av analysförfarandet då både kvalitativa 
och kvantitativa artiklar inkluderades. 

            
7.2 Resultatdiskussion  
Resultatet är diskuterat utifrån identifierade kategorier och subkategorier och veteskaplig 
forskning och litteratur har använts som stöd för att förankra författarnas fynd och slutsatser. 
Författarnas egen förförståelse kan ha haft inverkan på diskussionens gång samt de slutsatser 
de kommit fram till då de tidigare skrivit arbeten om övervikt och fetma vilket förde med sig 
att författarna redan hade vissa förkunskaper i området innan de gjorde denna litteraturstudie.  

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att MI var mycket bättre eller något bättre för att 
påverka patienternas motivation och ansåg att MI-samtal var bättre än andra traditionella 
rådgivande metoder. Detta stöds av att rådgivning bara fungerar för 5–10 procent av 
patienterna (Mahler, 1998, refererad i Forsberg, 2006), vilket är blygsamma resultat. Forsberg 
(2006) menar att den medicinska vården ger utrymme för effektivitetsförbättringar och att MI 
skulle kunna vara ett av de kompetenshöjande stegen.  
 Flera artiklar i denna studie påvisar positiva resultat efter användning av MI-samtal. 
Deltagare som fick MI-samtal förlorade signifikant mer i vikt än deltagare som fick 
hälsosamtal och sjuksköterskor kunde se tydliga resultat av barns viktutveckling i samband 
med MI-samtal. Positiva resultat kan även konstateras i studien av Rubak, Sandbaek, 
Lauritzen & Christensen (2005), där 72 studier sammanställts för att undersöka effekten av 
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MI inom olika områden. Cirka 80 % av alla studier där läkare eller psykologer genomförde 
MI-samtalen hade positiv effekt på patienternas livsstilsförändringar. I nästan hälften (46 %) 
av de studier, där sjuksköterskan eller andra vårdgivare genomförde MI-samtalen, påvisades 
positiva effekter. Några skillnader mellan professionernas resultat har inte kunna konstaterats 
i denna litteraturstudie då den innehåller för få artiklar med respektive profession. 
 Däremot kan skillnader mellan patientgrupper åskådliggöras i denna studie. Några 
signifikanta skillnader i viktnedgång kunde inte påvisas mellan interventionsgruppen och 
kontrollgruppen bland afroamerikaner. Liknande resultat framkommer av Befort et al. (2008) 
där afroamerikanska kvinnor ingick i en studie som hade till syfte att undersöka om MI som 
tillägg gav bättre följsamhet till ett viktminskningsprogram. Här kunde heller inga 
signifikanta skillnader mellan grupperna bevisas då interventionsgruppen fick MI-samtal och 
kontrollgruppen fick hälsoutbildande samtal. Att resultaten utfaller på detta sätt skulle kunna 
bero på etniska skillnader i kroppsideal och den afroamerikanska kulturens uppfattning om 
vad som är attraktivt. Detta skulle i så fall kunna tolkas som brist på socialt stöd, vilket 
framkommit som en försvårande faktor vid livsstilsförändringar i denna studie. Andra orsaker 
skulle kunna vara socioekonomiska faktorer och utbildningsnivå vilket tidigare har visat sig 
påverka människors vikt i negativ bemärkelse (FHI, 2010).  

Det var viktigt att visa respekt, förståelse och empati för patienten. Enligt 
kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) ska 
sjuksköterskan kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Att 
utöva MI med patienter går, på så vis, hand i hand med vilka normer och värderingar som 
sjuksköterkor har och skall leva upp till. Vidare i kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 
2005) står det att  sjuksköterskan  ska  kunna  ” identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och 
vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer”  (s.  12).  Ett  sätt  att  identifiera  patientens  
hälsorisker skulle kunna vara genom aktivt lyssnande som även det beskrivs som en viktig del 
i MI-processen. Genom att lyssna på vad patienten själv upplever vara problemet kan 
sjuksköterskan få nya infallsvinklar gällande patientens hälsa, istället för att bara undersöka 
patienten och ställa frågor och då endast få svar på det som efterfrågas.  
 En av de subkategorier som identifierades i resultatet var  ”patienten  som  verktyg  och  
målsättare”.  Även  detta  stycke  i  resultatdelen  går  att  sammankoppla  med  sjuksköterskans  sätt  
att arbeta. En av de mest övergripande normerna för en sjuksköterska är att visa respekt för 
patientens autonomi, integritet och värdighet (Socialstyrelsen, 2005) och dessutom står det i 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) att patienten har rätt att delta i beslut som 
rör honom eller henne. Genom att patienten själv, med hjälp av MI, får komma fram till vilka 
mål, delmål och belöningar som skall sättas upp beaktas patientens autonomi. Dessutom får 
sjuksköterskan hjälp med att identifiera patientens egenvårdsresurser (Socialstyrelsen, 2005) 
då patienten sätter upp mål den själv tror att den kan klara av.  

MI är användbart inom flera olika patientgrupper. Möjligt är att MI passar bra till de 
grupper där patienterna inte är särskilt mottagliga för information och rådgivning, till exempel 
äldre patienter. De kan ha svårt att förstå information, att komma ihåg den samt ha en negativ 
inställning till förändringar. Därför kan det underlätta för dem om de själva kommer fram till 
vilka förändringar de skall göra. 
 MI-samtal är även användbart inom flera olika områden och sjuksköterskor har använt 
MI-tekniker i andra sammanhang än viktproblem. Flera studier har visat att 
sjuksköterskebaserade MI-samtal är användbart bland annat hos patienter med eller risk för 
kardiovaskulära sjukdomar (Bredie, Fouwels, Wollersheim & Schippers, 2010; Nes & 
Sawatsky, 2009). Även inom psykiatrin är MI användbart (Beebe et al., 2010) då dessutom 
många av patienterna har någon form av substansberoende (Karzenowski & Puskar, 2011). 
Holm Ivarsson (2009) inleder sin bok om motiverande samtal genom att  skriva  att  MI  ”passar 
i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att ändra sitt beteende och 
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lämpar sig mycket väl för samtal om livsstilsförändringar inom till exempel hälso- och 
sjukvården och friskvården.”  (s.  5)  vilket  stämmer  överens  med  ovan  funna  resultat.   
 Patienternas förmåga till viktrelaterade förändringar försämrades efter avslutade MI-
interventioner vilket stöds av Holm Ivarsson (2009) som menar att det är viktigt med 
uppföljning av MI-samtalen. Detta fenomen har även identifierats av Rubak et al. (2005) som 
skriver att studier med längre uppföljningsperiod hade betydligt bättre effekt än de med 
kortare uppföljningsperiod. Anledningen till detta skulle kunna bero på att interventionisterna 
misslyckats med att framkalla inre motivation hos patienterna och istället skapat yttre 
motivation. Den yttre motivationen bygger på externa faktorer som till exempel belöningar. 
Dessa faktorer kan försvinna och då även motivationen. Har patienten däremot en inre 
motivation drivs den av den egna viljan att göra en förändring (Lund, Montgomery & Waern, 
2010) vilket ger patienten bättre förutsättningar till delaktighet i vård och behandling och att 
lyckas.  

Att övning ger färdighet är något som påvisas i flera av studierna och sjuksköterskor 
rekommenderar fortlöpande utbildning med flera längre träningspass. Detta kan styrkas av 
Miller, Yahne, Moyers, Martinez och Pirritano (2004) som säger att personer får kunskap om 
MI-metoden på 2-3 dagars seminarier men att kunskaperna kring MI försvinner efter några 
månader om ingen systematisk träning utförs. I studien av Robbins et al. (2012) användes 
uppföljning och utvärdering kring skolsjuksköterskans MI-användande genom bandinspelning 
som senare analyserades utifrån MITI-koden. Där kunde sjuksköterskans kompetensnivå 
verifieras och bedömmas på ett tydligt sätt. Flera sjuksköterskor menade att analys av 
användandet skulle kunna vara till hjälp för att förstå metoden bättre. Kanske skulle MITI-
koden kunna hjälpa fler sjuksköterskor för att bli mer trygga i sitt användande samt för att öka 
kvaliteten? Forsberg (2006) förklarar dock att det kan finnas ett hinder för personal vad gäller 
att spela in sina samtal med patienterna. Att på ett direkt sätt utsätta sig för andras granskning 
kan upplevas som osäkert. Det är därför viktigt att handledning kring MI-samtal sker i en 
positiv och konstruktiv anda där fokus ligger på samtalsbeteenden och MITI-koden kan finnas 
som ett verktyg. Författarna i denna litteraturstudie anser att analys och utvärdering av MI-
tekniken skulle kunna vara en bra hjälp för att minska risken att falla tillbaka i gamla 
arbetsvanor samt för att främja den professionella utvecklingen.  

Motivation är en påverkande faktor till utfallet av MI-samtalet och det är tidigare 
diskuterat kring begreppen inre och yttre motivation. Dessa begrepp kan även knytas an till de 
patienter som beskrivit att de tappat motivationen om resultaten uteblivit samt att de blivit 
mer motiverade av att ha täta kontroller hos MI-utövaren. En annan viktig del som bidrog till 
motivationsnivån samt förmågan att kunna genomföra livsstilsförändringar var graden av 
socialt stöd. Det sociala nätverket beskrivs, av andra författare (Björvell & Insulander, 2009; 
Smebye, 2009), som en viktig påverkansfaktor av egenvården. Eftersom de flesta 
livsstilsförändringarna sker i hemmet är det viktigt att ha de sociala faktorerna i åtanke när 
förändringarna diskuteras. Att ta hänsyn till detta borde vara lättare vid MI-samtal än vid 
rådgivande samtal eftersom patienten själv får komma fram till de förändringar som skall 
göras och då har de sociala hindren och möjligheterna i åtanke. 
 En annan påverkande faktor som identifierats var graden av kunskap hos patienten eller 
familjen. Okunskap ansågs vara en försvårande faktor gällande utövandet av MI. MI har visat 
sig fungera som en kompletterande såväl som självständig metod vid viktminskning. Då 
metoden används som komplement till ett viktminskningsprogram kan patienten få 
information och utbildning kring kost och motion så att denne kan sätta upp relevanta mål. 
 Flera studier har tillsammans beskrivit att MI-samtalen kan variera i både längd och 
antal. Rubak et al. (2005) skriver att bäst resultat av MI-samtalen uppnås om patienterna får 
upp till en timmes långa samtal och helst fler än fem. Detta tyder alltså på att MI är en 
tidskrävande process för att få god effekt vilket även beskrivs av sjuksköterskor som säger att 
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de bästa och mest intressanta samtalen uppkom när de hade tillräckligt med tid. Tids- och 
personalbrist är ett problem som sjukvårdspersonal brottas med varje dag vilket skulle kunna 
förhindra användandet av MI. Dock upplevde många sjuksköterskor att de hade tillräckligt 
med tid för att utöva MI.  

 
7.3 Slutsatser 
Övervägande positiva erfarenheter kring användandet av MI vid övervikt och fetma har 
kunnat utläsas. Patienter sätter upp personliga mål men uppfölning av MI-samtalen krävs för 
att få en bestående effekt. Andra faktorer som påverkar MI-samtalens effekt är motivation, 
graden av kunskap och det sociala stödet. Under MI-samtalen är det viktigt med förståelse, 
respekt och empati och genom aktivt lyssnande kan sjuksköterskan identifiera patientens 
upplevda problem. Sjuksköterskor som utövar MI-samtal upplever personliga resultat inom 
den professionella utvecklingen men det krävs utbildning och övning för att bibehålla 
kunskaperna. Dessutom stämmer MI-metoden bra överens med sjuksköterskans normer och 
värderingar och fungerar i enlighet med sjuksköterskans kompetensbeskrivning. MI-samtal 
går att använda inom flera olika områden och även bland olika patientgrupper. Dock finns 
kulturella skillnader bland patienterna vilket kan innebära att MI får utebliven effekt. De 
kliniska effekterna av MI är oklara men anses ändå vara bättre än traditionella rådgivande 
metoder för att påverka patientens motivation. MI-samtal kan variera i längd och antal och 
användas både som kompletterande metod till viktminskningsprogram men även som enda 
metod.     
 
7.4 Kliniska implikationer 
Övervikt och fetma är ett växande problem såväl nationellt som internationellt och även inom 
olika åldersgrupper. För att kunna bemöta dessa patienter på bästa sätt, med empati och 
respekt, bör sjuksköterskan ha goda kunskaper kring de olika arbetsmetoderna som finns 
inom detta område. MI-samtal är ett av de verktyg som finns att tillgå i det kliniska arbetet 
och det är därför av betydelse att sjuksköterskan lär sig att hantera metoden. Dock kan denna 
studie vara svår att överföra på en större population av sjuksköterskor eftersom fyra artiklar 
handlade om andra MI-utövare.  

Ytterligare forskning kring MI-metodens kliniska effekter av övervikt och fetma, där 
sjuksköterskan står som utövare, krävs för att kunna avgöra om det finns belägg för att 
använda metoden i den kliniska verksamheten.   
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Bilaga 1 Sökmatris  
 
Limits: Peer reviewed, English language, 2000-2012. 
 Sökning i Cinahl 2012-01-24 Kl. 10.00 

 
Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

SI Motivation* AND Interview* AND obes* 115 20 13 4 

S2 SI AND experience 10 0 0 0 

 TOTALT 125 20 13 4 

 
Limits: Peer reviewed, English language, last 10 years. 

 Sökning i PsycInfo 2012-01-24 Kl. 14.00 
 

Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

SI Motivation* AND interview* AND obes* 88 1 1 1 

S2 S1 AND experience 13 0 0 0 

 TOTALT  101 1 1 1 

 
Limits: English language, last 10 years. 

 Sökning i Pubmed 2012-01-24 Kl. 12.00 
 

Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Interviewing, psychological AND obes* 71 3 1 0 

S2 S1 AND experience 6 0 0 0 

S3 Motivation* AND interview* AND obes* 162 1 1 1 

S4 S3 AND experience 8 0 0 0 

 TOTALT 247 4 2 1 
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Bilaga 2 Artikelmatris       

Författare 
Artikelns titel, tidsskrift, 
land 

Syfte Design  Värdering Resultat 

Bennett, J. A., Perrin, N. 
A., Hanson, G., Bennett, 
D., Gaynor, W., Flaherty-
Robb, M., Joseph, C., 
Butterworth, S. & 
Potempa, K. (2005). 
 
Healthy Aging 
Demonstration Project: 
Nurse Coaching for 
Behavior Change in Older 
Adults. 
 
Research in Nursing & 
Health, 28(3), 187–197.  
 
USA. 
 

 

Syftet med studien var att 
testa möjligheten av att 
använda sjuksköterskan 
som coach för att stödja 
hälsosamma 
beteendeförändringar hos 
äldre vuxna. 
 
 

Design/metod: 
Kvantitativ ansats. RCT. 
Population: 
Inklusionskriterier: Ålder  ≥ 60 år med 
en eller flera kroniska sjukdomar. 
Exklusionskriterier: Kognitivt 
nedsatt, ej engelsktalande. 
Urvalsförfarande: 
Alla som passade in enligt kriterierna 
fick vara med. Slumpades sedan in i 
de olika grupperna. 
Bortfall: 
Internt: 20 % svarade ej på de slutliga 
enkäterna. 12 i interventionsgruppen 
och 16 i kontrollgruppen. 
Slutlig studiegrupp: 
78 i interventionsgruppen och 61 i 
kontrollgruppen.  
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär. 
Analysmetod: 
ANCOVA och SPSS 12.0. 

Styrkor: 
- Litet bortfall. 
- Deltagarna har 
slumpats in i de olika 
grupperna. 
 
Svagheter: 
- Resultatet svarade 
inte bara mot syftet.. 

70 mål sattes av de 
66 som genomförde 
interventionen. Bl.a. 
handlade 29 % om att 
gå ner i vikt, 16 % 
om att öka motionen 
och 3 % om att ändra 
dieten.  
Telefonsamtalen 
varade i 3-45 min.  
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Författare 
Artikelns titel, tidsskrift, 
land 

Syfte Design  Värdering Resultat 

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

Syftet med studien var att 
beskriva 
primärvårdssjuksköterskors 
erfarenheter av 
motiverande samtal som 
metod för hälsofrämjande 
arbete. 

Design/metod: 
Kvalitativ ansats med beskrivande 
design. 
Population: 
Inklusionskriterier: Sjuksköterskor 
som gått MI-utbildning inom det 
angivna länet. 
Urvalsförfarande: 
Strategiskt urval. 
Bortfall: 
Externt: 4 st. p.g.a. tidsbrist. 
Slutlig studiegrupp: 
20 sjuksköterskor (kvinnor) som 
arbetat i snitt 26 år. De arbetade på 
13 olika vårdcentraler. De hade 
utövat MI i 3-10 år och gått en eller 
flera olika långa utbildningar inom 
MI. 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer. 
Analysmetod: 
Innehållsanalys  

Styrkor: 
- Stort stickprov. 
- Resultatet svarar 
mot deras syftet. 
- Arbetet är väl 
presenterat och lätt att 
förstå. 
 
Svagheter: 
- Att de som ingick i 
studien redan hade 
arbetat med MI och 
därför redan innan 
studien kanske var 
positivt inställda till 
metoden. 

De fem 
huvudkategorierna; 
Krav – Det krävdes 
yrkeserfarenhet, 
utbildning, möjlighet 
att öva metoden samt 
intresse.  
Berikande – metoden 
innebar professionell 
utveckling och var 
stimulerande och 
berikande. 
Användbarhet – 
kunde användas 
flexibelt och inom 
flera områden. 
Medvetenhet – 
förtydligade 
sjuksköterskans 
hälsofrämjande roll. 
Vårdförhållande – 
Patienten var aktiv i 
sin egen förändring 
utan krav från 
sjuksköterskan. 
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Författare 
Artikelns titel, tidsskrift, 
land 

Syfte Design  Värdering Resultat 

Flattum, C., Friend, S., 
Neumark-Sztainer, D. & 
Story, M. (2008). 
 
Motivational Interviewing 
as a Component of a 
School-Based Obesity 
Prevention Program for 
Adolescent Girls. 

Journal of the American 
Dietetic Association, 
109(1), 91-94. 

USA. 

 

  

Beskriva möjligheten att 
använda MI som en del i 
ett skolbaserat 
viktminskningsprogram 
kallat New Moves. 

Design/metod: 
Kvantitativ och kvalitativ ansats. 
Population: 
Inklusionskriterier: Högstadieflickor 
som deltog i det skolbaserade 
viktminskningsprogrammet New 
Moves. 
Urvalsförfarande: 
De som ville vara med.  
Bortfall: 
Internt: 19 % genomförde ej alla 7 
individuella möten.  
Slutlig studiegrupp: 
20 st. flickor som deltog i New 
Moves, ålder 16-18 år. 
Datainsamlingsmetod: 
Standardiserade 
processutvärderingsformulär.  
Analysmetod: 
Kvantitativ data analyserades med 
hjälp av datorprogram och kvalitativ 
data kodades och kategoriserades. 
 

Styrkor: 
- Litet bortfall. 
 
Svagheter: 
- MI-samtalen utfördes 
av en dietist och en 
hälsopedagog. 

- Få saker i resultatet 
som svarar mot denna 
litteraturstudies syfte. 

Deltagarna fick 
själva sätta upp 
belöningar för 
avklarade mål. T.ex. 
att få manikyr eller 
gå ut med kompisar. 
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Författare 
Artikelns titel, tidsskrift, 
land 

Syfte Design  Värdering Resultat 

Hardcastle, S., & Hagger, 
M. S. (2011).  
 
“You  Can’t do it on your 
own”:  Experiences  of  a  
motivational interviewing 
intervention on physical 
activity and dietary 
behaviour.  
 
Psychology of Sport and 
Exercise, 12(3), 314-323. 
 
Storbritannien. 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
uppfattningar och 
erfarenheter av de som fått 
rådgivning som 
intervention, i syfte att 
identifiera de 
underlättande och 
hämmande faktorer som 
påverkar 
beteendeförändring i 
relation till fysisk aktivitet 
och kost. 

Design/metod: 
Kvalitativ ansats med undersökande 
design 
Population: 
Inklusionskriterier: Deltagit i den 
tidigare studiens interventionsgrupp 
och antingen lyckats eller misslyckats 
med sin viktnedgång. 
Urvalsförfarande: 
Strategiskt urval. 37 tillfrågades. 
Bortfall: 
Externt: 23 avböjde. 
Slutlig studiegrupp: 
Nio kvinnor och fem män med en 
medelålder på 57,6 år. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer, 
intervjuguide användes. 
Analysmetod: 
Induktiv tematisk innehållsanalys 

Styrkor: 
- Intervjuguide 
användes 
- Resultatet kan 
återkopplas till den 
ursprungliga 
forskarfrågan 
- Citat finns med 
- Inget internt bortfall. 

Svagheter: 
- Resultatet är inte 
återfört och diskuterat 
med 
undersökningsgruppen 
- Deltagarna fick 
själva bestämma om 
de ville vara med eller 
ej, vilket gör att 
urvalsgruppen kan 
vara mer positiva inför 
MI än de som inte 
ville delta. 
 

Fyra huvudteman 
framkom ur 
analysen: (1) 
Övervakning och 
stöd – Många visste 
vad som behövde 
göras men behövde 
stöd att utföra det.  
(2) Stöd genom 
lyssnande – Många 
upplevde stöd 
genom lyssnandet 
och att det var 
patientcentrerat.  
(3) Motivation och 
själv-förordning – 
Beslutsamhet att 
förändra och känsla 
av personlig kontroll 
var viktigt för 
framgång. 
(4) Hinder – Brist på 
stöd från sin partner 
var ett hinder för 
viktminskning. 
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Författare 
Artikelns titel, tidsskrift, 
land 

Syfte Design  Värdering Resultat 

Lindhe Söderlund, L., 
Nordqvist, C., Angbratt, 
M. & Nilsen, P. (2009). 
 
Applying motivational 
interviewing to 
counselling 
overweight and obese 
children. 
 
Health Education 
Research, 24(3), 442-449. 
 
Sverige. 
 

 

 

 

 

Identifiera hinder 
och underlättande faktorer 
för sjuksköterskors 
tillämpning av 
motiverande 
samtal (MI) som 
rådgivning för överviktiga 
och feta barn i åldern 5 
och 7 år  
tillsammans med deras 
föräldrar. 

Design/metod: 
Kvalitativ ansats. 
Population: 
Inklusionskriterier: 
Barnavårdcentralssjuksköterskor och 
skolsköterskor som deltagit i MI-kurs 
och sedan praktiserat detta i 6 mån. 
Urvalsförfarande: 
Ej angivet. 
Bortfall: 
En sjuksköterska kunde inte delta 
p.g.a. sjukdom. 
Slutlig studiegrupp: 
10 st. sjuksköterskor vid 
barnavårdcentraler eller skolor som 
deltagit i MI-utbildning i 2 dagar och 
sedan praktiserat detta i 6 mån. 
Medelålders kvinnor. 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer i fokusgupper. 
Analysmetod: 
Intervjuerna bandades och 
transkriberades ordagrant. Kategorier 
bildades, citat valdes ut och muntlig 
presentation för fokusgruppen som 
fick ge feedback. 

Styrkor: 
- Att fokusguppen 
fick ge respons på 
författarnas 
tolkningar. 
- Resultatet svarar bra 
mot syftet. 
- Citat stärker 
trovärdigheten. 
 
Svagheter: 
- Urvalsförfarandet ej 
beskrivet. 

Två kategorier: 
Hinder: 
- Sjuksköterskans 
kluvna inställning till 
barnets 
överviktsproblematik 
– Upplevelsen av att 
föräldrarna förnekade 
eller var kluvna till 
barnets 
överviktproblematik. 
- Föräldrarnas brist 
på motivation att 
vilja utföra en 
förändring trots 
vetskapen om barnets 
överviktsproblem. 
Underlättande: 
- Föräldrarna var 
medvetna om barnets 
problem. 
- Bra teknik vid 
problemlösning. 
- Om barnet hade 
fetma istället för 
övervikt. 
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Författare 
Artikelns titel, tidsskrift, 
land 

Syfte Design  Värdering Resultat 

MacDonell, K., Brogan, 
K., Naar-King, S., Ellis, 
D & Marshall, S. (2012). 
 
A Pilot Study of 
Motivational Interviewing 
Targeting Weight-Related 
Behaviors in Overweight 
or Obese African 
American Adolescents.  
 
Journal of Adolescent 
Health, 50(2), 201–203. 
 
USA. 

Testa MI med inriktning 
mot viktrelaterade 
beteenden hos Afrikan 
amerikanska ungdomar 
med ett BMI över den 
85:e percentilen. 

Design/metod: 
Kvantitativ ansats, RCT. 
Population: 
Inklusionskriterier: BMI över  85:e 
percentilen, 13-17 år, afroamerikan, 
bor hos en vårdnadshavare som är 
villig att delta.  
Exklusionskriterier: Gravid, måttlig 
utvecklingsstörning, psykos, 
medicinska sjukdomstillstånd 
Urvalsförfarande: 
Stratifierat urval. 
Bortfall: 
Externt: 21 % deltog inte vid mätning 
av base-line-data. 
Internt: 27 % av IG och 36,4% av KG 
deltog i alla MI-möten.  
Slutlig studiegrupp: 
79,5% var tjejer, 97,7 % av 
vårdnadshavarna var kvinnor. 
Medelålder: ca 15/42 år. 
Genomsnittlig vikt ca 99/97 kg. 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär. 
Analysmetod: 
Paired-sample t-test, SPSS, 18.0. 

Styrkor: 
- Mätinstrumenten 
hade bra validitet och 
reliabilitet. 
- Använde sig av 
slumpmässigt urval. 
 
Svagheter: 
- Få personer som 
deltog i alla MI-
möten. 
- Powerberäkning är 
ej gjord. 
- Dietist som utförde 
mötena kan ha 
påverkat så att kosten 
fick större utrymme 
än den fysiska 
aktiviteten. 
 

- Större minskning av 
konsumtion av 
snabbmat i IG än KG. 
- IG hade minskat 
läskkonsumtion och 
skräpmatskonsumtion.  
- IG visade på ökad 
motivation för fysisk 
aktivitet, dock mindre 
utövande av aktivitet. 
- Ingen signifikant 
minskning av BMI i 
någon av grupperna. 
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Författare 
Artikelns titel, tidsskrift, 
land 

Syfte Design  Värdering Resultat 

Robbins, L.B., Pfeiffer, 
K.A., Maier, K.S., 
LaDrig, S.M. & Berg-
Smith, S.M. (2012). 
 
Treatment Fidelity of 
Motivational 
Interviewing Delivered by 
a School Nurse to 
Increase  Girls’  Physical  
Activity. 
 
The Journal of School 
Nursing,28(1), 70-78. 
 
USA. 

Beskriva metoden och 
resultaten i samband med 
behandlingen av tre st MI-
möten mellan 
högstadieflickor och en 
skolsköterska för att 
hjälpa flickorna öka sin 
fysiska aktivitet från 
måttlig till kraftig. 

Design/metod: 
Kvantitativ ansats. Kvasi-
experimentell studie.  
Population: 
Inklusionskriterier: Flickor på 
mellan- och högstadiet som inte ingår 
i någon fysisk aktivitet i skolan eller 
på fritiden, ej uppfyller MVPA-
rekommendationer. 
Urvalsförfarande: 
En av två skolor slumpades att få 
interventionen. Flickor som passade 
in i kriterierna fick vara med. 
Bortfall: 
Internt: 3 st genomförde inte alla 3 
MI-mötena. 
Slutlig studiegrupp: 
37 st flickor men 5 st. fick ej 
medgivande från sina föräldrar att 
spelas in. Medelålder 11,5 år. 
Datainsamlingsmetod: 
Bandinspelning. Skalor. 
Analysmetod: 
SPSS 2010. 

Styrkor: 
- Litet bortfall 
 
Svagheter: 
- Bara en 
skolsjuksköterska 
som ingick i studien 
och som resultaten 
baseras på.  

Den genomsnittliga 
längden på MI-
samtalen var ganska 
lika vid alla tre 
tidsperioderna, från 
nära 11 min till 
drygt 13 min. 
 
Sjuksköterskans 
färdigheter hade vid 
tredje och sista 
mättillfället uppnått 
nivån för kompetent 
inom alla områden 
förutom  ”komplexa  
svar och 
reflektioner”.   
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Författare 
Artikelns titel, tidsskrift, 
land 

Syfte Design  Värdering Resultat 

Söderlund, L.L., 
Malmsten, L., 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. 
 
Sverige. 
 

Att utvärdera hur 
utbildning i motiverande 
samtal (MI) för 
sjuksköterskor i 
barnhälsovården i Sverige 
påverkade deras arbete 
med barns övervikt och 
deras attityder till MI. 
 

Design/metod: 
Kvantitativ ansats. 
Tvärsnittsundersökning, beskrivande 
design. 
Population: 
Inklusionskriterier: Aktiv 
sjuksköterska, från 33 olika 
barnavårdcentraler som deltagit i MI-
utbildning år 2008. 
Urvalsförfarande: 
Konsekutivt urval. 
Bortfall: 
Externt: 9 st. ej aktiva inom angivet 
område, 3 st. sjukskrivna och 1 st. 
tjänstledig. 14 st. kunde ej nås eller 
avböjde. 
Slutlig studiegrupp: 
62 aktiva sjuksköterskor i 
Östergötland. Kvinnor, ålder 30-62. 
Arbetat i genomsnitt 14,4 år.  
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär via telefon. 
Analysmetod: 
SPSS version 16.0. 
 

Styrkor: 
- Resultaten stöddes 
med ytterligare 
forskning.  
- Vid 
telefonundersökningar 
är noggrannheten i 
svaren är oftast hög, 
eftersom intervjuaren 
kan ge förtydliganden 
för att hjälpa de 
tillfrågade att beskriva 
exakt vad de betyder.  
- Intervjuaren kan se 
till att alla frågor 
besvaras och på så 
sätt minska interna 
avhopp. 
 
Svagheter: 
Deltagarna hade 
själva valt att delta i 
MI-kursen vilket kan 
ha ökat sannolikheten 
för att de hade 
positiva attityder till 
MI.   

- 48 % sade att 
innehållet eller 
strukturen på deras 
diskussioner om 
vikten hade 
förändrats som en 
följd av kursen till en 
ganska eller mycket 
stor utsträckning.  
- 60 % hade använt 
MI-tekniker i andra 
sammanhang än vikt 
till en ganska eller 
mycket stor 
utsträckning. 
- 45 % sade att MI 
var mycket bättre och 
45 % något bättre för 
att påverka 
patienternas 
motivation. 
- 36 % uppgav att de 
kunnat se synliga 
resultat på barns 
viktutveckling. 
- 78 % tyckte att det 
var mycket eller 
ganska enkelt att 
lyssna aktivt. 
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Författare 
Artikelns titel, tidsskrift, 
land 

Syfte Design  Värdering Resultat 

West, D., DiLillo, V., 
Bursac, Z., Gore, S., & 
Greene, P. (2007).  

Motivational interviewing 
improves weight loss in 
women with type 2 
diabetes.  

Diabetes Care, 30(5), 
1081-1087. 

USA. 

Att avgöra om MI som 
tillägg till 
beteendevetenskapligt 
viktkontrolls program 
förbättrar resultatet vid 
viktminskning och 
glykemisk kontroll för 
överviktiga kvinnor med 
typ 2-diabetes. 

Design/metod: 
Kvantitativ ansats med experimentell 
design. RCT 
Population: 
Inklusionskriterier: Kvinnor, Typ 2 
diabetes (ej insulinbehandlad), BMI 27-
50, i övrigt friska, möjlighet att 
gå/promenera som fysisk aktivitet. 
Exklusionskriterier:  
Gravid, nyss gått ner i vikt, allvarlig 
försvagande sjukdom som kan störa 
deltagandet. 
Urvalsförfarande: 
Frivillig anmälan sedan slumpmässigt 
urval till interventions- och 
kontrollgrupp. 
Bortfall: 
Internt: 7 % bortfall efter 18 mån. 
Slutlig studiegrupp: 
217 st. 109 i IG och 108 i KG. 38 % 
afroamerikaner, medelålder, 
välutbildade, majoriteten feta med BMI 
> 30.  
Datainsamlingsmetod: 
Mätte vikt, längd, BMI och HbA1c. 
Deltagandet i viktkontrollsprogrammet 
samt utvärdering av matdagböcker. 
Analysmetod: 
ANOVA, ANCOVA, SAS version 9. 

Styrkor: 
- Randomiserat urval 
till grupperna. 
- Stor 
undersökningsgrupp. 
- Litet bortfall 

Svagheter: 
- Reliabilitet och 
validiteten är inte 
diskuterat. 
- Powerberäkning ej 
gjord 

 

- Signifikanta 
skillnader kunde 
påvisas mellan 
interventions- och 
kontrollgruppen. 
Interventionsgruppen 
hade förlorat 
signifikant mer i vikt 
vid varje besök 
 
- Följsamheten till 
viktkontrollerande 
program försämrades 
efter avslutad MI-
intervention. 
 
- De signifikanta 
skillnaderna var inte 
längre uppenbara 
efter avslutad 
intervention. 
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