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SAMMANFATTNING 

Otillräcklig fysisk aktivitet är en riskfaktor för en mängd olika sjukdomar och ohälsotillstånd. 

Att öka den fysiska aktivitetsnivån i en befolkning har visat sig vara en av de mest effektiva 

åtgärderna för att förbättra folkhälsan. Primärvården och speciellt distriktssköterskan har en 

central roll i arbetet med att förändra patienters ohälsosamma livsstilar. Många sjuksköterskor 

inom primärvården brottas med att kunna ge bra och effektiv rådgivning på en mycket 

begränsad tid. MI är en evidensbaserad tillämpning av livsstilsrådgivning som används allt 

mer för att uppnå positiva livsstilsförändringar.  

Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskan med hjälp av MI på bästa sätt kan hjälpa 

patienten till en ökad fysisk aktivitetsnivå. Metoden som användes var en systematisk 

litteraturstudie. Artiklarna söktes i databaserna MedLine och Cinahl med begränsningarna 

peer reviewed, engelska artiklar, vuxna, människor, år 2002-2012. I resultatet framkom att MI 

metoden är en bra metod att använda för att öka den fysiska aktivitetsnivån både som enskild 

metod och i kombination med traditionell rådgivning, via telefon eller i enskilda möten. 

Genom ökad utbildning och förståelse av MI metoden ökade användandet bland 

sjuksköterskor och livsstilsförändringen blev mer varaktigt. Det var viktigare att arbeta enligt 

MI anda än enligt själva MI tekniken. Slutsatsen är att MI metoden har potential att öka den 

fysiska aktivitetsnivån bland patienter men att metoden ibland behöver kompletteras med 

traditionell rådgivning speciellt till vissa etniska och socioekonomiska grupper. 

Nyckelord: fysisk aktivitet, motiverande samtal, sjuksköterska, träning , 

primärvården 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSRACT 

Physical inactivity is a risk factor for many different diseases and unhealthy conditions. To 

increase the level of physical activity within a population has shown to be one of the most 

effective ways to improve public health. The Primary Care and in particular the Primary 

Healthcare Nurse plays a central part in the work of changing patients unhealthy lifestyles. 

Many Primary Healthcare Nurses struggles with how to give good and effective advices in a 

very limited amount of time. MI is an evidence based lifestyle counseling technique that is 

used more and more to be able to reach positive lifestyle changes. 

The purpose of this study is to describe how the nurse with help of MI in the best way could 

help the patient to increase the physical activity level. The methods used was a systematic 

literature review. The databases used were Cinahl and MedLine. Restrictions were made to 

peer reviewed, English articles, adults, human and the year 2002- 2012. The result showed 

that MI is a good method to use for increasing the physical activity level both as a single 

method and in combination with traditional lifestyle counseling, through telephone or 

individual meetings. Through increased education and understanding of the MI method the 

use of the method increased among nurses and the lifestyle changes become more lasting. It 

was more important to work within the MI spirit than to work with the MI technique. The 

conclusion is that the MI method has potential to increase the physical activity level among 

patients but that the method sometimes needs to be supplemented by traditional counseling 

especially to some ethnical and socio-economical groups.   

Keywords: exercise, motivational interviewing, nurse, physical activity, 

primary health care 
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1. INLEDNING  

Folkhälsan i Sverige har förbättrats sedan 1990-talet. Livslängd och funktionsförmåga 

bland framför allt äldre ökar men fortsatt finns stora utmaningar i folkhälsoarbetet. Stora 

delar av Sveriges befolkning har fortsatt osunda levnadsvanor vilket utgör ett 

folkhälsoproblem. I Socialstyrelsens rapport ”Folkhälsan i Sverige- Årsrapport 2012” 

beskrivs hur de sociala klyftorna i samhället ökar. Det är i de grupper med lägst utbildning 

som ohälsan ökar mest och därmed där behovet av livsstilsrådgivning är störst 

(Socialstyrelsen, 2012). Målet för hälso- och sjukvårdslagen, god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen, är inte uppnått (Svensk författningssamling [SFS] 1982:763). 

Socialstyrelsen pekar därför på vikten av att det sjukdomsförebyggande arbetet bör få en 

mer framträdande roll i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen menar att det 

sjukdomsförebyggande arbetet till stor del handlar om att stödja förändring av 

levnadsvanor. Om relevant stöd i livsstilsfrågor ges kan kostnaderna för hälso- och 

sjukvården på lång sikt minska i form av ett minskat antal levnadsrelaterade sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2010).  

Sjuksköterskan i primärvården har en central roll folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet, som 

baseras på folkhälsovetenskap, är hälsofrämjande och hälsoförebyggande och riktat till 

människor i alla åldrar, både enskilt och i grupp. Folkhälsoarbete kräver långsiktigt 

perspektiv för att resultaten ska kunna utvärderas, vilket kan vara problematiskt i dagens 

hälso- och sjukvård som ofta styrs av kortsiktiga beslut (Distriktssköterskeföreningen, 

2012). Förändring av levnadsvanor har visat sig vara en komplex och många gånger svår 

uppgift. Rådgivning inom hälso- och sjukvården om hur man kan uppnå en mer fysiskt 

aktiv livsstil sker därför på många olika sätt. Det finns dock en bristande kunskap om 

vilken förmåga de olika metoderna har att stimulera till en ökad aktivitetsnivå och vilka 

långtidseffekterna blir (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2007). En 

metod som är på frammarsch inom hälso- och sjukvården är Motivational Interviewing 

(MI), motiverande samtal på svenska. MI är en patientcentrerad, styrande samtalsmetodik 

som syftar till att hjälpa patienten till livsstilsförändringar. Metoden har visat sig vara 

framgångsrik i arbetet med en mängd olika livsstilsförändringar (Miller & Rollnick, 2010). 

Denna studie vill undersöka användbarheten och effekten av MI som metod i 

sjuksköterskans arbete med att öka den fysiska aktivitetsnivån hos patienter men också söka 
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svar hur man som sjuksköterska ser på metoden i relation till upplevda möjligheter eller 

begränsningar. 

2. BAKGRUND      

2.1 Folkhälsoläget                                                                                                                    

Folkhälsoläget i Sverige har sedan i början av 1990- talet haft en positiv utveckling. 

Svenskarnas medellivslängd ökar, färre personer dör i hjärt- och kärlsjukdomar och i den 

äldre delen av befolkningen ses en allt bättre funktionsförmåga. Hälsoutvecklingen i den unga 

delen av befolkningen är dock inte lika positiv med bland annat en kraftig ökning av psykisk 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2010). En första gemensam rapporten av folkhälsan och dess 

bestämningsfaktorer gavs ut av Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut den 30 mars 

2012. Denna rapport ”Folkhälsan i Sverige- Årsrapport 2012”visar på att olika 

socioekonomiska förhållanden spelar en allt större roll för hälsan. Människor med kortare 

utbildning tenderar att ha mer ohälsosamma levnadsvanor och sämre hälsa än de med längre 

utbildning. Även skillnaderna i dödlighet för de med lägre utbildning jämfört med de med 

högre utbildning har ökat. Det övergripande folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, regeringsproposition 

2007/08:110 har alltså inte uppnåtts ännu (Socialdepartementet, 2007).  

Forskning visar på ett klart samband mellan en individs livsstil och hälsa. Specifika 

livsstilsfaktorer som rökning, alkoholförbrukning, kost och motion har visat sig ha ett klart 

samband med ohälsa och funktionshinder (Cummings, Cooper & McLure Cassie, 2009). I 

rapporten ”Folkhälsan i Sverige- Årsrapport 2012” lyfts tobaksbruk, övervikt, fetma, fysisk 

inaktivitet och alkoholkonsumtion fram som de största riskfaktorerna för ohälsa. Tillsammans 

utgör de ca en femtedel av sjukhusbördan i Sverige. Befolkningen i Sverige är fortsatt lika 

stillasittande på fritiden (Socialstyrelsen, 2012). Detta är ett folkhälsoproblem speciellt med 

tanke på att fetma och övervikt ökar i befolkningen. Viktminskning och fysisk aktivitet ger en 

minskad risk för diabetes typ 2, post- menopausal bröstcancer, colon-, endometrial- och 

njurcancer samt ischemisk hjärtsjukdom, stroke, hypertension, claudicatio intermittens (World 

Health Organisation [WHO], 2002). 2009 var 37 % av dödsfallen bland kvinnor och 40 % av 

dödsfallen hos män orsakade av sjukdom i det hjärt- kärlsystemet. Ett fortsatt aktivt 

folkhälsoarbete krävs för att minska dessa siffror ytterligare (Socialstyrelsen, 2010; WHO, 

2002).  

 

2.2 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan definieras som all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning (SBU, 2007). Med fysisk 

aktivitet avses till exempel aktiviteter i hemmet eller arbetet, aktiv transport i vardagslivet i 

form av t.ex. promenader och cykling, fritidsaktiviteter som trädgårdsarbete, friluftliv, fysisk 

träning och annat idrottande (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 

[FYSS], 2012). Den vetenskapliga rekommendationen för fysisk aktivitet innebär att en 

person bör vara fysiskt aktiv i minst 30 minuter varje dag. Intensiteten i aktiviteten bör då 

vara minst måttlig som vid t.ex. en rask promenad (Socialdepartementet, 2007). Aktiviteten 

bör spridas ut över veckan och varje pass bör vara i minst 10 minuter. Aktiviteten av måttlig 

och hög intensitet bör också kombineras (FYSS, 2012). 

 

Enligt den tidigare nämnda rapporten ”Folkhälsan i Sverige- årsrapport 2012” har andelen 

män och kvinnor med stillasittande fritid inte minskat mellan åren 2004- 2011 men den har 
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heller inte ökat. Det är också fortsatt vanligare med en stillasittande fritid hos de med lägre 

utbildning än hos de med högre utbildning men inte heller inom denna grupp kan en 

signifikant skillnad mellan åren 2004 -2011 ses. Vuxna som är måttligt fysiskt aktiva minst 30 

minuter fem gånger i veckan, eller minst 60 minuter varje dag för unga, förebygger eller 

förhindrar en mängd inaktivitetsrelaterade tillstånd. Även en liten ökning av fysisk aktivitet 

har visat sig vara av stort värde för stillasittande patienter (FYSS, 2012). Vikten av att vara 

fysiskt aktiv på fritiden har också ökat i takt med att våra arbeten blir allt mer stillasittande.  

 

En stillasittande fritid definieras med att en person ägnar dig åt stillasittande sysselsättning på 

sin fritid och är fysiskt aktiv mindre än två timmar i veckan. Socialstyrelsen (2012) definierar 

vidare otillräcklig fysisk aktivitet som mindre än 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på en 

måttlig intensitetsnivå, alternativt mindre än 75 minuter fysisk aktivitet per vecka på en hög 

intensitetsnivå. Definitionen bygger på Yrkesföreningar för fysisk aktivitet rekommendationer 

för hälsofrämjande fysisk aktivitet. Otillräcklig fysisk aktivitet under en längre tid innebär 

förutom sänkt livskvalité en kraftigt förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 

bröstcancer, prostatacancer, osteoporos, parkinsons sjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom, 

demens och depression.  För vissa grupper är det dock mer riskfyllt än för andra att vara 

fysiskt inaktiva. Exempel på högriskgrupper är personer som har depression, schizofreni, 

diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, högt blodtryck, blodfettsrubbning, övervikt, fetma eller 

stort bukomfång (Socialstyrelsen, 2012). Fysisk aktivitet gynnar alltså inte bara den fysiska 

hälsan utan har även flera positiva effekter på den psykiska hälsan såsom minskad oro, 

depression och ökad livskvalité och ses som en mycket viktig komponent i det hälsofrämjande 

arbetet (Socialdepartementet, 2007). Förutom stora individuella kostnader så beräknas 

kostnaderna för Sveriges del vara 25 miljarder kronor årligen till följd av otillräcklig fysisk 

aktivitet (Socialstyrelsen, 2012). 

  

2.3 Hälsofrämjande arbete 
Hälsa definieras av WHO som inte enbart frånvaro av sjukdom och svaghet utan som ett 

tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (WHO, 1986). 

Hälsofrämjande arbete beskrivs av WHO som en process med målet att möjliggöra för 

individen att förbättra och öka kontrollen över sin hälsa. Hälsofrämjande åtgärder syftar till att 

uppnå jämnlikhet i hälsa vilket innebär att säkerställa att alla människor har lika möjligheter 

att uppnå sin fulla hälsopotential. Detta inkluderar främjandet av en stödjande miljö, 

tillgången till information, livskunskap och möjligheter att göra hälsosamma val. Vidare 

poängteras att människor inte kan uppnå sin fulla hälsopotential om de inte har möjlighet att 

ta kontroll över de faktorer som bestämmer deras hälsa (WHO, 1986).  

Då fysisk inaktivitet och fetma är ett globalt problem finns många nätverk som jobbar för en 

hälsosammare livsstil och förebyggandet av sjukdom. Inom Europeiska Unionen (EU) och 

WHO framhålls samverkan som ett centralt verktyg i strategin för hälsofrågor som rör kost 

och motion (Socialdepartementet, 2007). European network for the promotion of healt- 

enhancing physical activity (HEPA Europé, 2012) är ett exempel på ett nätverk som jobbar 

för en hälsosammare livsstil genom fysisk aktivitet i Europa. Till grund för deras arbete ligger 

WHO:s policydokument om kost, fysisk aktivitet och hälsa samt bland annat politiska beslut 

från Europa kommissionen (HEPA Europé, 2012). Dokument utarbetade av WHO och EU 

ligger till viss del även till grund för den hälsopolitik som finns i Sverige.  

En av hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) viktigaste uppgifter är att förebygga 

sjukdom och skada. Trots denna lag och trots att forskning visar att fysisk aktivitet kan 

förebygga en mängd sjukdomar och ohälsotillstånd har det sjukdomsförebyggande arbetet inte 

någon självklar ställning i hälso- och sjukvården. Enligt Socialstyrelsen finns det finns stora 
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skillnader mellan hur landsting och vårdenheter bedriver folkhälsoarbetet därför har nu 

nationella riktlinjer utarbetats (Socialstyrelsen, 2010). I propositionen En förnyad hälsopolitik 

2007/08:110 lade regeringen grunden för en folkhälsopolitik där det förebyggande 

folkhälsoarbetet lyftes fram (Socialdepartementet, 2007). En rad olika beslut för att förbättra 

samarbetet mellan olika aktörer inom berörda områden togs för att på bred front kunna arbeta 

hälsoförbyggande. I propositionen fastslogs också att folkhälsoarbetet bör ha människans 

behov av integritet och valfrihet som grund samt att det bör bygga på sambandet mellan 

hälsans villkor och individens förutsättningar. De så kallade hälsans bestämningsfaktorer 

skulle vara utgångspunkten för folkhälsopolitiken snarare än hälsoproblem och sjukdomar. 

Hälsans bestämningsfaktorer utgår från de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor 

samt de faktorer i samhällets organisation som bidrar till hälsa eller ohälsa. Nio delområden 

inom folkhälsoarbetet tydliggjordes varav ett var fysik aktivitet (Socialdepartementet, 2007).  

 

Distriktssköterskan har som hälso- och sjukvårdens företrädare i lokalsamhället en strategisk 

och central roll i folkhälsoarbetet (Distriktssköterskeföreningen, 2012). Sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande i enlighet med International Council of Nurses etiska kod (ICN, 2000). Enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ska sjuksköterskan också arbeta för 

att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska också 

tillvarata det friska hos patienten och aktivt arbeta för att identifiera och förebygga hälsorisker 

och vid behov motivera till livsstilsförändringar. Stöd och vägledning skall, på ett respektfullt 

och lyhört sätt, ges utifrån patientens egna resurser. På så sätt möjliggörs en delaktighet i vård 

och behandling (Socialstyrelsen, 2005). 

En evidensbaserad tillämpning av livsstilsrådgivning som används allt oftare för att uppnå 

positiva beteendeförändringar är MI metoden. MI metoden baseras på att patienten måste vara 

aktiv själv i att hitta lösningar och sjuksköterskans roll är att hjälpa patienten i detta. MI 

samtal är också en teknik som lätt går att införa i ett vanligt mottagningsbesök. Metoden 

bygger på att stödja och lyssna vilket är nyckelkomponenter i hur en sjuksköterska vanligtvis 

arbetar (Perry & Bennett, 2006).  

I en översikt av 15 stycken RCT- studier undersöktes MI metodens effekt på 

livsstilsförändringar bland äldre. Resultatet visade på att användandet av MI metoden gav 

ökad duration och frekvens av fysisk aktivitet samt minskning av oro för hälsan. Studien 

visade på att MI metoden var användbar vid en mängd olika beteendeförändringar och resultat 

kan ses på en relativt kort tid. Metoden även fungerar via telefon eller att utföra i hemmet 

(Cummings et al, 2008). En metaanalys av 30 randomiserade kontroll studier (RCT) visade att 

MI som metod var likvärdig med andra aktiva behandlingsmetoder och överlägsen effekten av 

en kontrollgrupp utan aktiv behandling när det gällde fysisk aktivitet. Effekten av MI 

bedömdes som måttlig och verkade bestå upp till fyra år efter avslutad intervention. MI visade 

sig också ha lika mycket effekt på sociala faktorer runt omkring som på de tänkta beteendena 

vilket visar på att MI kan ha positiva konsekvenser på en lång rad av problem i livet (Burke, 

Arkowitz & Menchola, 2003). Regeringen startade våren 2007 en satsning för att 

vårdpersonal inom bland annat primär-och skolhälsovård skall bli väl förtrogen med modellen 

för att underlätta för personalen i kontakten med patienten (Socialdepartementet, 2007).  

2.4. Motiverande samtal                                                                                                        

Definitionen av MI beskriver metoden som en patientcentrerad, styrande metod för att höja 

den inneboende motivationen för förändring genom att utforska och lösa ambivalens. MI, 

Motivational Interviewing på engelska, handlar om ett sätt att vara med och för människor 
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snarare än att göra något för dem. MI har inte bara som mål att förändra ett sätt att handla utan 

även ett sätt att tänka. Focus ligger på att framkalla patientens inneboende motivation till 

förändring. Förändringen sker på patientens villkor och är inte möjlig förrän patienten är redo. 

Ordet ”inter-view” anger just att tillsammans titta på någonting. Ordet antyder i sig inte vem 

som har mest makt eller vem som är viktigast. Den som är rådgivare agerar inte expert men 

styr samtalet så att patienten lättare kan reflektera över sig själv och sitt beteende. Det är en 

styrande metod i fråga om att avsikten är att lösa ambivalens och då förändringen ofta har en 

speciell inriktning. Rådgivaren framkallar och förstärker selektivt aspekter i samtalet som kan 

leda till förändring och bemöter motstånd på ett sätt som syftar till att minska det. Ansvaret 

för om en förändring sker eller ej ligger hos patienten. Motivation till förändring uppstår i en 

accepterande, självförtroendeskapande atmosfär som gör det tryggt att utforska det många 

gånger smärtsamma i nuet i förhållande till det som är önskat och värdesatt. Motivation 

innefattar tre viktiga komponenter; att vilja, att tro att man kan och att vara redo (Miller & 

Rollnick, 2010). De tre centrala begreppen i MI metoden är ambivalens, diskrepans och 

motstånd. 

2.4.1. Ambivalens         
Ambivalens är en vanlig mänsklig erfarenhet och ett stadium i en förändringsprocess. Den 

yttrar sig som en känsla av ”Jag vill men jag kan inte”. Personen upplever en intern konflikt 

och slits mellan de upplevda för och nackdelarna med att ändra beteendet. Konflikten, eller 

ambivalensen, måste personen lösa för att kunna ta ett beslut att ändra sitt beteende. Det är här 

som rådgivaren kan komma in och hjälpa patienten att komma över de negativa tankarna 

kring att ändra ett beteende och mer se det positiva i beteendeförändringen. Ambivalens är 

ofta ett nyckelproblem som måste lösas innan en förändring kan äga rum. Den brist på 

motivation som en rådgivare kan uppleva som så frustrerande kan ses utifrån att ambivalensen 

inte är löst (Miller & Rollnick, 2010).  

2.4.2. Diskrepans         
Diskrepans är skillnaden mellan det faktiska nuet och den önskade framtiden. Om 

diskrepansen ökar, ökar även ambivalensen till en början. Om diskrepansen blir tillräckligt 

stor för individen kan den bidra till att individen tar ett steg mot förändring. När ett beteende 

kommer i konflikt med en grundläggande värdering så är det vanligtvis beteendet som 

förändras. Ambivalens behöver alltså inte vara ett hinder utan kan vara en möjlighet till 

förändring(Miller & Rollnick, 2010).    

2.4.3. Motstånd                                   
Utmaningen vid motiverande samtal är att intensifiera individens ambivalens för att individen 

ska uppleva så mycket diskrepans, det vill säga skillnaden i nuet och hur personen egentligen 

vill leva, att det blir motivationen att komma ur sin ambivalens. Förhoppningsvis tas då också 

ett steg mot förändring. För att detta ska lyckas måste rådgivaren undvika att vara 

konfronterande och öppet ledande i sitt sätt att kommunicera då det leder till motstånd. 

Rådgivaren behöver istället framkalla individens egna anledningar till och fördelar av 

förändring. Individen leds då igenom en process från att börja fundera över nackdelar med sin 

livsstil över till fördelarna med en förändring. Detta är strategier som kan hjälpa patienten att 

engagera sig i förändringsprat. Förändringsprat är uttryck för tro på att en förändring är möjlig 

och uttalande om en avsikt och ett åtagande till förändring. Under denna process så är det 

väsentligt att rådgivaren jobbar enligt MI anda (Miller & Rollnick, 2010).  

2.4.4. MI anda 

Inom MI metoden har en allt större tyngdvikt börjat läggas på den så kallade MI andan istället 

för på själva tekniken. Grunden för MI andan är empati vilket kan definieras som ett effektivt 
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lyssnande som möjliggör och förstärker personens egna erfarenheter och syften utan tillägg av 

rådgivarens egna erfarenheter och igenkännande. Om MI är ett sätt att vara med människor är 

det av största vikt för utformandet av samtalet hur vårdgivaren tänker om och förstår själva 

samtalsprocessen. Viktiga komponenter i MI andan är samarbete mellan två likvärdiga parter, 

framkallande av motivation snarare än förmedlande av kunskaper samt autonomi det vill säga 

att ansvaret för förändringen ligger hos patienten och att patientens autonomi respekteras. Det 

är patienten snarare än rådgivaren som ska formulera skälen för förändringen. En term som 

används i detta sammanhang är självkompetens eller tro på den egna förmågan.  

Självkomptens kan definieras som hur troligt en person tror att det är att hon eller han 

genomför en förändring. Ett generellt mål i MI är att öka en persons självförtroende för sin 

kapacitet att handskas med hinder och lyckas med att genomföra en förändring. 

Självkompetens är centralt i motivation till förändring och är en många gånger en bra 

predicerande faktor för utfall av behandling (Miller & Rollnick, 2010).  

2.4.5. Åtagandeuttalande 

Inom MI metoden arbetar vårdgivaren också utifrån att en beteendeförändring sker i olika 

stadier men skiljer sig från den transteoretiska modellen genom att inte använda sig av 

informativa och övertalande budskap. Enligt den transteoretiska modellen går en individ 

igenom fem stadier på sin väg mot förändring: precontemplation (betraktande, beskådande) då 

individen inte har någon tanke på att förändras, contemplation då individen har börjat tänka på 

förändring, preparation då individen börjar att ta steg mot förändring, action då individen 

jobbar aktivt mot en förändring och slutligen vidmakthållande som innebär att individen har 

förändrat sitt beteende och vidmakthållit det i sex månader. Under ett MI samtal kan individen 

röra sig igenom flera stadier och det är då rådgivarens roll att vara lyhörd och flexibel för att 

kunna hjälpa individen framåt mot ett förändrat beteende. Utvecklandet av ett åtagande att 

förändra ett beteende är en nödvändig del i en självinitierad beteendeförändring. Det verbala 

uttalandet av ett åtagande att förändra ett beteende ger, i ett MI samtal, signaler om att 

individen är redo att agera och att utveckla en plan för att genomföra en förändring (Miller & 

Rollnick, 2010). 

2.5. Teoretisk referensram 

Den amerikanska omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem har utformat en teori om 

egenvårdsbalans, ”Self-Care Deficit Nursing Theory”. Egenvårdteorin går ut på att om 

människan har kunskap och möjlighet tar hon hand om sig själv genom egenvård. 

Egenvårdens mål är att upprätthålla liv och hälsa samt att uppnå tillfrisknande. Det är 

patientens motivation som har betydelse för hur denne sköter sin egenvård. Teorin delas in i 

tre delar: teorin om egenvård, egenvårdsbrist samt omvårdnadssystem (Orem, 2001).   

Teorin om egenvård handlar om de aktiviteter som individen själv initierar för att främja liv, 

hälsa och välbefinnande. Dessa färdigheter lärs in genom den sociala och kulturella miljön 

som individen tillhör. Omvårdnaden är en ersättning när varken individ eller närstående kan 

hjälpa individen med egenvården. Målet är att omvårdnaden ska hjälpa individen fram till att 

själv klara av aktiviteter i sin egenvård och på så sätt hjälpa individen till självständighet. 

Genom att främja goda vanor och att förändra gamla vanor med ökat krav på egenvård kan en 

bättre hälsa uppnås. Det är dock svårt för sjuksköterskan att hjälpa och stödja patienten om 

denne inte vill eller kan utföra egenvården själv (Orem, 2001).  

Teorin om egenvårdsbrist handlar om att utveckla mål och syften med omvårdnadshandlingen 

för att individen ska kunna utvecklas och fungera så normalt som möjligt och ha hälsa. 

Behovet av omvårdnad beror på samspelet mellan individens kapacitet för egenvård och dess 
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krav på omvårdnadshandlingar. Är kraven högre än kapaciteten uppstår egenvårdsbrist och då 

behövs ett bra omvårdnadssystem (Orem, 2001). 

Omvårdnadssystemet är själva omvårdnadsinterventionerna vilka focuserar på hur 

sjuksköterskan på olika sätt kan hjälpa patienten till egenvård. I teorin om omvårdnadssystem 

använder sig sjuksköterskan av olika hjälpmetoder för att tillvarata patientens egenvårdskrav. 

Hjälpmetoderna är att agera, utföra eller handleda en annan person, skapa en främjande miljö 

för utveckling samt att ge fysiskt och psykologiskt stöd. Det som är avgörande för vilken av 

hjälpmetoderna som används är vad patienten kan och inte kan utföra själv samt vad orsaken 

är till att egenvårdsbristen uppstått (Orem, 2001).  

2.6 Problemformulering 

Sjuksköterskor inom primärvården har en central roll i det hälsoförebyggande arbetet. Fysisk 

inaktivitet är ett växande globalt hälsoproblem och har kallats ”en tyst epidemi”. Även i 

Sverige är fysisk inaktivitet ett problem då våra allt mer stillasittande jobb ställer högre krav 

på en mer fysiskt aktiv fritid. Fysisk inaktivitet ger en ökad risk för en mängd olika 

ohälsotillstånd och sjukdomar och ger upphov till stora kostnader för enskilda individer men 

även för samhället i stort. Det är därför av största vikt att hitta en effektiv metod att kunna 

hjälpa patienter till en mer hälsosam och fysiskt aktiv livsstil. MI har visat på mycket goda 

resultat i arbetet med livsstilsförändringar. Regeringen har gjort en utbildningssatsning för att 

MI metoden skall spridas men fortsatt är det många sjuksköterskor som ställer sig skeptiska 

till MI-metoden vilket leder till att den inte används. Denna studie vill undersöka vilka hinder 

och möjligheter sjuksköterskan upplever i användandet av MI samt metodens effekt på fysisk 

aktivitet.  

3. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva vad sjuksköterskan upplever som hinder och möjligheter i 

användandet av MI samt MI metodens effekt vid främjandet av en ökad fysisk aktivitetsnivå 

hos patienten. 

4. METOD 

4.1. Design 

Som metod valdes en systematisk litteratursökning för att svara på syftet vilket innebär en 

systematisk sökning av litteraturen inom det valda ämnesområdet som sedan granskas och 

syntetiseras (Polit & Beck, 2011). 

4.2. Sökstrategi 

En pilotstudie gjordes våren 2012 med tanke på att studiens syfte skulle vara att undersöka 

effekten av MI vid livsstilsförändringar och då baserat på Socialstyrelsens rapport om de fyra 

enskilt största ohälsofaktorerna i Sverige: tobak, alkohol, fysisk inaktivitet och övervikt. En 

mängd artiklar fanns i ämnet och en avgränsning till endast fysisk aktivitet gjordes. Artiklar 

söktes via Örebro Universitet i september och oktober 2012. Sökningar gjordes i de 

elektroniska databaserna Cinahl, MedLine. Sökningar gjordes även i databaserna SportDiscus 

och SweMed utan att det genererade några lämpliga artiklar för syftet. 

För att identifiera rätt sökord skrevs först olika synonymer och alternativ på ord som 

relaterade till syftet upp på svenska. Därefter användes ett lexikon för att översätta orden till 

engelska. Den svenska nationella katalogen Libris användes också för att få fram relevanta 

sökord. Vilka sökord som ska användas i de olika databaserna skiljer sig åt. För att identifiera 
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rätt sökord till rätt databas har databasernas ämnesordlista använts. I Cinahl användes 

”Subject headings” för att identifiera rätt sökord. För att identifiera rätt sökord i MedLine, så 

kallade MeSH- termer, användes bland annat databasen SweMed. Sökningarna i de olika 

databaserna redovisas i en sökmatris (bilaga 1). Ämnesord är uppbyggda i ett alfabetiskt 

trädformat med huvud-och underkategorier. I en del sökningar har relevanta underkategorier 

inkluderats för att inte missa några relevanta artiklar.  

Även så kallade fritextsökningar gjordes för att inte missa någon artikel med relevans för 

studiens syfte och frågeställning. I databasen MedLine användes ”Motivational interviewing” 

samt ”ethnic” som fritextsökning. Sökorden har använts i kombination med de booleska 

sökoperatörerna AND och OR. AND har använts för att få en bredare sökning och OR har 

använts för att avgränsa ett område mer (Forsberg & Wengström, 2008) . 

Flera av artiklarna återkom i olika databaser, så kallade dubbletter. De valdes bort och 

redovisades inte i sökmatrisen. Manuella sökningar gjordes också via för ämnesområdet 

relevanta artiklars referenser för att få en så heltäckande bild som möjligt. Sökningarna 

resulterade i tre artiklar varav samtliga användes i bakgrunden. Begränsningar i 

databassökningarna gjordes till år 2002- 2012, engelsk text, human, adult, ”Peer review” samt 

i Cinahl sökningarna ”exclude MedLine ”.    

4.3. Urval 

Inklusionskriterier: artiklar som svarade mot studiens syfte och ämnesområde. För få att 

aktuell forskning inkluderades endast artiklar mellan åren 2002–2012. Artiklarna skulle vara 

vetenskapligt granskade så kallade ”Peer reviewed”, artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eller svenska, finnas i fulltext samt vara gjorda på vuxna. Både kvalitativa och kvantitativa 

studier inkluderades.   

Exklusionskriterier: artiklar som inte handlade om MI, fysiska aktivitet eller sjuksköterskan. 

Litteraturöversikter samt litteraturstudier samt artiklar som förde något etiskt resonemang 

exkluderades också. I urval ett behölls de artiklar som i rubrik och abstract motsvarade en del 

av studiens syfte och problemformulering. Det resulterade i 58 artiklar. I urval 2 behölls de 

artiklar som efter att ha lästs i sin helhet fortfarande bedömdes relevanta till studiens syfte. 

Detta resulterade i 29 artiklar. De här artiklarna värderades enligt granskningsmallarna (se 

bilaga 2 och 3). I urval tre behölls de artiklar som efter värdering utifrån granskningsmallarna 

fortsatt motsvarade syftet. Det slutliga urvalet blev 21 artiklar. Resultatet innefattas av 4 

kvalitativa studier samt 17 kvantitativa studier varav 16 RCT studier. Studierna redovisas i en 

artikelmatris (se bilaga 4). Artiklarna som resultatet baseras på markeras med en asterix i 

referenslistan.  

4.4. Värdering 

De inkluderade artiklarna söktes med begränsningen ”Peer- reviewed” vilket innebär att 

artiklarna var granskade av experter på området innan publicering. Trots detta är det viktigt att 

värdera kvalitén på artiklarna innan de inkluderades i studien. Detta gjordes med hjälp 

Willman et al. (2011) två granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier (se bilaga 

2 och 3). Kvalitetsbedömningen omfattade studiernas syfte, frågeställningar, design, urval, 

mätinstrument och analys. Resultaten från samtliga studier skulle vara klart och tydligt 

redovisade. Högt bevisvärde ansågs de kvantitativa studierna ha då de hade en tydlig metod, 

ett representativt urval, likvärdiga grupper, tydligt beskriven bortfallsanalys, ett bra etiskt 

resonemang samt ett tillförlitligt resultat. Högt bevisvärde ansågs de kvalitativa studierna ha 
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då de hade ett tydligt syfte och metod, ett bra etiskt resonemang, ett representativt urval och 

ett tydligt beskrivet resultat (Willman et al., 2011).  

Ett jakande svar, enligt granskningsmallarna innebar en styrka och ett nekande svar en trolig 

begränsning. Ju fler jakande svar en studie bedöms ha desto högre bevisvärde (Polit & Beck, 

2011). Efter granskningen poängsattes artiklarnas och delpoängen räknades ihop till en 

totalsumma. Ett poäng gavs för varje jakande svar som för studien innebar högre kvalité. Noll 

poäng gavs för inadekvata och nekande svar. Poängsumman för varje artikel räknades sedan 

om i procent (Willman et al., 2011). Granskningsmallen för kvantitativa studier modifierades 

för att passa denna studie genom att exkludera frågorna om blindning då de inte var relevanta 

för denna studie. För att graderas till hög kvalité skulle artikeln ha 80- 100% jakande svar, för 

medelhög kvalité 70-79 % jakande svar och för låg kvalité 60- 69 % jakande svar. Endast 

artiklar med hög och medelhög kvalité inkluderades i litteraturstudien. Värderingen av 

artiklarna redovisas i artikelmatrisen (se bilaga 4).    

4.5. Dataanalys 

Dataanalysen syftar till att beskriva, förstå och förklara insamlat material (Polit & Beck, 

2011). De artiklar som valdes ut lästes och granskades kritiskt och metodologiskt utifrån deras 

syfte, målgrupp, omvårdnadsintervention och resultat. Artiklarna lästes igenom flera gånger 

för att helheten skulle förstås samt för att se om de svarade mot syftet. Utfallen av de olika MI 

interventionerna färgmarkerades för att lättare kunna identifieras och placeras i olika grupper. 

Efter indelningen lästes alla artiklar i respektive grupp igenom igen för att säkerställa att de 

tolkats rätt och delats in i rätt grupp. Grupperna sammanställdes i tre teman med 

underkategorier. Kategorierna är resultatets rubriker.  

5. FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Vid granskningen av de vetenskapliga artiklarna togs Vetenskapsrådets forskningsetiska 

aspekter (2012) i beaktande. För att bli godkända enligt Vetenskapsrådets etiska aspekter 

krävs att fyra grundläggande krav är uppfyllda; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Endast de artiklar som var granskade och 

godkända av en etisk kommitté användes i denna litteraturstudie. I sammanställningen av 

resultatet eftersträvades ett objektivt förhållningssätt för att inte avsiktligt förstärka någon 

interventions resultat (Forsberg & Wengström, 2008).  

6. RESULTAT 

Resultatet av motiverande samtal och dess effekter när det gäller livsstilsförändringen fysisk 

aktivitet redovisas i tre teman: sjuksköterskors uppfattningar av hinder och möjligheter för 

användandet av MI metoden, MI metodens effekt på fysisk aktivitet samt faktorer av 

betydelse för vidmakthållandet av en ökad fysisk aktivitetsnivå. I tema ett finns kategorierna; 

hinder och möjligheter. I tema två och tre finns inga underkategorier. Det analyserade 

resultatet kommer från fyra kvalitativa studier samt 17 kvantitativa varav 16 RCT studier. 

Studierna kommer från Finland, fyra från Nederländerna, fem från Storbritannien, en från 

New Zeeland samt tio från USA. I resultatet redovisas både studier som gav signifikant effekt 

men också studier som inte gav signifikant effekt.  

6.1 Sjuksköterskors uppfattningar av hinder och möjligheter för 

användandet av MI metoden  
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Ett populärt sätt för att få patienter att till exempel öka sin fysiska aktivitetsnivå har varit att 

rekommendera dem att delta i ett aktivitetsprogram. Metoden har varit flitigt använd inom 

primärvården men inte visat sig vara effektiv. Siffror visar att följsamheten är så låg som 14- 

17%. Andra siffror visar att de som slutade med den rekommenderade fysiska aktiviteten var 

15% de första veckorna och därefter det dubbla. Metoden möter missnöje och väcker 

motstånd hos patienten (Brodie & Inoue, 2005). Bland sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

skapar detta stor frustration (Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela & Patja, 

2007). Många patienter vet att fysisk inaktivitet utgör en hälsorisk men har ändå för låg 

motivation för att ändra den. Metoden motiverande samtal har därför börjat användas i allt 

större utsträckning av sjuksköterskor i primärvården men metoden har tagits emot lite olika 

(Koelewijn- van Loon, van der  Weijden, van Steenkiste, Ronda, Winkens, Severens, 

Wensing, Elwyn & Grol, 2009a).  

6.1.1. Hinder 

Patienternas brist på kunskap har länge betraktats som det största hindret för att få tillstånd en 

ökad fysisk livsstil. I senare studier har patienternas brist på kunskap om vad en inaktiv fysisk 

livsstil kan innebära inte visat sig utgöra så stort problem. Det största hindret som istället lyfts 

fram är patientens ovillighet att ändra sin fysiska aktivitetsnivå. Även om patienten uttalar en 

vilja till förändring så är det ett vanligt problem att patienten sen inte lever upp till sin 

uttalande vilja. Låg följsamhet och brist på intresse från patienten ses av vårdpersonal som 

stora hinder i den sjukdomsförebyggande vården (Jallinoja et. al., 2007). Motståndet från 

patientens sida att ta upp livsstilsfrågor anges som ett hinder även i studien gjord av Cox et 

al., (2011). 

I studien av Aspy et al., (2008) var personalens syn på sin egen möjlighet att hjälpa fysiskt 

inaktiva patienter till en mer aktiv livsstil med hjälp av MI ett hinder. Brist på kunskap, tid 

och höga effektivitetskrav upplevdes som begränsningar av sjuksköterskorna inom 

primärvården. I en studie av Jallinoja et al. (2007) ansåg sig hälften av sjuksköterskorna ha så 

pressat schema att de inte hann gå in på patientens livssituation. Något mer än hälften av 

vårdpersonalen ansågs sig heller inte ha tillräckliga kunskaper i MI. Sjuksköterskor som varit 

yrkesverksamma kortast tid ansåg sig generellt sett ha tillräckliga kunskaper i större 

utsträckning än de som jobbat längre. En möjlig förklaring till det ansågs kunna vara 

förändringar i sjuksköterskeutbildningen där mer focus på rådgivning blivit vanligare. Denna 

studie visade också på att sjuksköterskorna i stor omfattning kände sig obekväma med att ta 

upp viktrelaterade frågor. I användandet av MI metoden uppkom också ofta ambivalens om 

vilken roll vårdare respektive patient skulle ha. Patienten ansågs vara den som hade 

huvudansvaret för livsstilsförändringen men sågs även som ett hinder i arbetet då patienten 

var motvillig att förändras (Jallinoja et al., 2007). I studien gjord av Cox et al., (2011) nämns 

också att sjuksköterskorna tyckte sig ha för dålig kunskap i MI metoden samt att de själv inte 

trodde på MI som kommunikationsmodell. 

6.1.4. Möjligheter 

I en studie utbildades sjuksköterskor och läkare i MI metoden för att bland annat bli bättre på 

att fånga upp fysiskt inaktiva patienter samt i att utföra korta och mycket korta 

omvårdnadsåtgärder. Insatsen gav effekt. Att bli upptäckt med att behöva mer fysisk aktivitet 

i slutet av studien ökade med 13 gånger samt oddsen att få en relaterad omvårdnadsåtgärd 

med mer än 7 gånger. Studien visade också på att det går att ta upp flera ohälsosamma 

levnadsvanor samtidigt inom primärvården men att det kan vara svårt att jobba effektivt med 

mer än två samtidigt (Aspy et al., 2008). I studier gjorda av Hardcastel et al., (2007 samt den 

tidigare nämnda studien gjord av Prochaska et al., (2007) visade liknande resultat, att det 
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genom att använda MI metoden i primärvården med enkla medel går att förändra flera 

livsstilsfaktorer än en samtidigt. 

I den tidigare nämnda studien av Cox et al. (2011) undersöktes sambandet mellan hur mycket 

MI teknik som användes i vårdpersonalens samtal med hur mycket deltagarna förbättrade sina 

levnadsvanor. Studien visade att även om en låg andel MI teknik används vid samtalen hade 

den MI teknik som användes effekt. Patienterna som erhöll MI samtal ökade sin motivation 

och sin självkompentens att vara mer fysiskt aktiva. Även blygsamma ökningar av 

självrapporterad fysisk aktivitet sågs. I studien av Hardcastel et al. (2007) beskrivs att det 

finns en relation mellan hur mycket vårdgivaren pratar under ett MI samtal med hur mycket 

patienten får ut av samtalet. Ju mer vårdgivaren pratar ju mindre effektivt är MI samtalet. 

Vårdgivaren ska inte prata mer än 30- 50 % av tiden (Hardcastel et al., 2007). I studien gjord 

av Hardcastle et al., (2007) undersöktes också om antalet MI samtal påverkade resultatet. 

Patienterna i interventionsgruppen gavs möjlighet att få upp till fem enskilda MI samtal 

förutom att de, liksom kontrollgruppen, erhöll traditionell rådgivning. En minskning av 

antalet fysiskt inaktiva från 42% vid studiens början till 25% vid uppföljning efter sex 

månader. Det var framför allt genom promenader som detta uppnåddes. De som deltog i fler 

MI samtal var också de vars fysiska aktivitetsförmåga ökade mest. Antalet MI samtal kunde 

inte med säkerhet relateras till ökningen i fysisk aktivitet även om det verkade finnas ett 

samband. 

Ett sätt att kunna öka antalet MI samtal kan vara att föra dem helt eller delvis via telefon. 

Metoden är attraktiv både bland patienter och vårdgivare då den sparar både tid och pengar. 

Motiverande samtal via telefon kan till exempel vara särskilt lämpligt till äldre som kan ha 

svårare att komma till en vårdcentral. I en studie där en grupp med äldre vuxna erhöll MI 

samtal telefonledes hade den måttliga fysiska aktiviteten ökat med 86,8 minuter per vecka vid 

12 månaders uppföljning jämfört med en kontrollgrupp som endast erhöll vanliga 

rekommendationer om fysisk aktivitet. Patienterna erhöll åtta MI samtal via telefon under en 

12- veckors period, varje vecka de första fyra veckorna och sedan varannan vecka. Längden 

på telefonsamtalen varierade mellan ca fem till 20 minuter. Telefonsamtalen följde en särskild 

men flexibel manual för att kunna möta varje patient med individuellt anpassade mål efter 

deras förutsättningar och baserad på tidigare patientrådgivning via telefon. Samtalen 

kompletterades med material via mail (Kolt, Schofield., Kerse, Garrett & Oliver, 2007). En 

annan studie pekar på att MI samtal via telefon kan vara av stort värde för att öka den fysiska 

aktivitetsnivån speciellt på landsbygd där det kan vara långt att åka samt att det finns ett 

mindre utbud av träningsaktiviteter jämfört med i en stad. Studien vill också visa på att det är 

ett relativt kostnadseffektivt sätt att nå denna grupp. (Bennet, Young, Nail, Winters- Stone, 

Hanson, 2008). Ytterligare en studie visade på att MI samtal via telefon var effektivare än 

traditionell vård när det gällde att öka den fysiska aktivitetsnivån (van Keulen et al., 2010). I 

en studie gavs MI samtal via telefon som komplement till vanlig hälsorådgivning till 

interventionsgruppen. Kontrollgruppen erhöll som komplement ett vanligt 

uppföljningssamtal. MI samtalet varade ca 30- 45 minuter och gavs två veckor efter 

hälsorådgivningen. Vid uppföljningen efter tre månader hade de som erhållit MI samtal 

förbättrat sin fysiska aktivitetsnivå med 13 % jämfört med nio % i kontrollgruppen. Studien 

visar på goda resultat trots att endast ett MI samtal gavs och det gavs via telefon. Studien 

pekar också på att det inte alltid är realistiskt att MI samtal förs öga mot öga då patienten kan 

bo långt bort (Kreman et al., 2006).   

I studien gjord av Miller et al. (2009) ansågs MI vara en kommunikationsmodell förenlig med 

god kommunikation. God kommunikation beskrevs i termer av öppenhet, en avslappnad och 

bekväm miljö samt delaktighet som patient. I studien av Koelewijn- van Loon et al. (2009b) 
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framkom att minskad oro och ökad trygghet i kommunikation är viktigt i MI metoden för att 

patienten ska uppleva sig delaktig och kunna påverka sin vård och sin livssituation mer. 

Studien visade att patienter som erhållit MI samtal var mer nöjda med kommunikationen med 

sjuksköterskan än de som inte erhållit MI. Patienterna upplevde en ökad delaktighet vilket 

gjorde att oron över sjukdom minskade. I en annan studie (van Keulen, Mesters, Ausems, van 

Breukelen, Campbell, Resnicow et al., 2010) bekräftades också att de som erhållit MI samtal 

var nöjda med kommunikationen och att de också bättre kom ihåg innehållet i samtalen. Även 

studier gjorda bland de afro amerikanska kvinnorna visar att de som erhållit MI samtal var 

nöjda med kommunikationen (Befort, Nollen, Ellerbeck, Sullivan, Thomas, Ahluwallia, 2008; 

Miller, Marolen, Beech, 2009; Smith West, Gore, DiLillo, Bursac, Greene, 2007).  

6.2. MI metodens effekt på fysisk aktivitet 

I en studie av Brodie et al. (2005) studerades fysisk aktivitet för hjärtsjuka män. Männen 

randomiserades in i tre grupper där första gruppen erhöll standard behandling, andra gruppen 

MI i kombination med standardbehandling och grupp nummer tre enbart MI. MI samtalen 

gjordes i hemmen och fokuserade på att utforska eventuell ambivalens mot fysisk aktivitet 

och hur patienterna skulle kunna bli mer fysiskt aktiva och öka sin dagliga energiförbrukning.  

Vid mätningar av energiförbrukningen efter fem månader från start hade både grupp två och 

grupp tre signifikant ökat sin fysiska aktivitetsnivå. I grupp ett minskade energiförbrukningen 

däremot. Studien visar att MI kan vara ett bra alternativ då många äldre kan ogilla träning och 

har svag hälsa vilket gör det svårt för dem att överkomma hindren. Med hjälp av MI kan den 

dagliga fysiska aktivitetsnivån och energiförbrukningen höjas genom att t.ex. promenera, gå i 

trappor etc. I alla tre grupperna ökande längden de orkade gå under sex minuter. Studien visar 

att MI ökar aktivitetsnivån och antal olika aktivitet hos äldre hjärtsjuka mer än den 

traditionella behandlingen.  

MI samtal kan också ha god effekt på diabetespatienters fysiska aktivitetsnivå. I en studie sågs 

en signifikant ökning i både frekvens och duration av fysisk aktivitet redan efter sex veckor. 

Aktivitetsnivån ökade i takt med att patienternas beredskap till förändring ökade (Jackson, 

Asimakopoulou & Scammell, 2007).    

MI samtal kan även vara ett bra tillägg till ett viktminskningsprogram när det gäller bland 

annat att öka patienternas fysiska aktivitetsnivå. I en studie möttes deltagarna i MI gruppen 

varje vecka för ett individuellt MI samtal som varade mellan 45- 60 minuter. När deltagarna 

uppnådde sitt viktminskningsmål avslutades MI samtalen om inte deltagaren själv bad att få 

fortsätta. Vid uppföljning 24 veckor senare deltog MI gruppen i snitt i 58 minuter mer 

planerad fysik aktivitet per vecka än de som inte erhållit mi (Carels et al., 2007). 

En annan studie visade också på att MI kan öka den fysiska aktivitetsnivån (Greaves et al., 

2008). Deltagarna hade ett body mass index (BMI) på 28 eller mer och befann sig i 

riskgruppen för ökad ohälsa. Upp till elva individuella samtal erbjöds under en period på sex 

månader. MI samtalen utfördes till viss del via telefon men också genom vanliga träffar. 

Medellängden på samtalen var 34 minuter. 46 % av deltagarna i MI gruppen nådde målet att 

vara fysiskt aktiva i minst 150 minuter per vecka jämfört med 34 % i kontrollgruppen som 

endast erhöll informationsblad. Ökningen för fysisk aktivitet är inte statistisk säkerställd men 

visar på att MI kan öka patienternas fysiska aktivitetsnivå och är en relativt billig metod som 

går bra att använda i det preventiva arbetet i primärvården 

En studie som inte visade på någon förbättrad aktivitetsnivå genom MI jämfört med 

traditionell rådgivning är gjord av Koelewijn- van Loon et al. (2009a). Här förbättrades den 

fysiska aktivitetsnivån i båda grupperna men inte signifikant. En orsak till att MI samtalen 
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inte fick större effekt tros i denna studie bero på att det inte var så stor skillnad i 

interventionsgrupp och kontrollgrupp. Sjuksköterskorna i båda grupperna var mycket 

engagerade i studien och i att förbättra kvalitén på vården. Sjuksköterskorna i 

interventionsgruppen fick endast en två dagars utbildning i MI metoden vilket kan ha varit för 

lite för att MI tekniken skulle bli implementerad på bästa sätt i interventionsgruppen. Detta 

tros vara en av anledningarna till att den fysiska aktivitetsnivån inte ökade signifikant i 

interventionsgruppen. De inkluderade patienterna var inte heller högriskpatienter vilket också 

kan ha påverkat deras mottaglighet för MI metoden. Ytterligare en studie visade på positiva 

resultat i både interventionsgrupp och kontrollgrupp. I denna studie var skillnaden mellan 

intervention- och kontrollgrupp troligtvis heller inte så stor. Sjuksköterskorna fick endast en 

och en halv dags träning i MI metoden vilket kan ha bidragit till att de i realiteten inte 

använde så mycket av MI i samtalen. Båda grupperna förbättrade dock sin livsstil genom att 

bland annat motionera mera. Ökningen var inte större i interventionsgruppen än i 

kontrollgruppen (Koelewijn- van Loon et al., 2009b). 

En annan studie vände sig till afro amerikanska kvinnor med diabetes (Befort et al., 2008). 

Kvinnorna i denna studie delades in i en interventionsgrupp eller en kontrollgrupp med syftet 

att undersöka MI metodens effekt på viktminskning i denna kategori av kvinnor. 

Interventionsgruppen erhöll fyra individuella MI samtal som tillägg till ett traditionellt 

viktminskningsprogram och kontrollgruppen erhöll hälsoutbildning utan MI metoden i samma 

mängd och vid samma tidpunkt som MI interventionerna. Ingen signifikant skillnad i 

viktminskning eller fysisk aktivitetsnivå kunde mätas mellan grupperna när studien avslutades 

efter 16 veckor. En annan studie gjord bland afro amerikanska kvinnor med diabetes visade 

att MI kan vara en bra metod för att öka den fysiska aktivitetsnivån om den kombineras med 

ett mer traditionellt fysiskt träningsprogram i grupp (Miller, Marolen & Beech, 2010).  

I en studie bland byggnadsarbetare (Groeneveld et al. 2011) användes MI för att studera om 

metoden hade någon effekt på deras livsstil. Män mellan 18- 65 år med en ökad risk för 

hjärtkärlsjukdomar randomiserades in i en kontroll alternativt interventionsgrupp. I 

kontrollgruppen erhölls muntlig och skriftlig information enligt standard vård. I 

interventionsgruppen gavs tre MI samtal ansikte mot ansikte samt fyra MI samtal via telefon. 

Ingen signifikant skillnad i aktivitetsnivå mellan grupperna kunde ses efter 12 månader då 

studien avslutades. I interventionsgruppen kunde en ökning av fysisk aktivitet på fritiden ses 

bland de som var överviktiga, BMI > 25, eller feta, BMI >30, även om den inte var 

signifikant. MI visade sig också ha större effekt på de över 45 år än på de som var yngre. En 

förklaring till att ingen signifikant skillnad kunde uppmätas tros kunna vara relaterat till den 

höga nivån av fysisk aktivitet som arbetarna hade redan vid studiens start. Det visade sig 

också att många av deltagarna arbetade mycket extra på sin fritid och därför inte hade så 

mycket möjlighet till mer fysisk aktivitet på fritiden. I en annan studie gjord på en arbetsplats 

uppmättes en signifikant ökning av måttlig träning både i den grupp som erhållit MI samtal 

och i den grupp som erhållit samtal enligt den transteoretiska modellen jämfört med 

kontrollgruppen. MI var en mer effektiv metod bland patienter med låg motivation och grad 

av bestämdhet att ändra sitt beteende än för de med högre motivation men fungerade även för 

de med högre grad av motivation och bestämdhet (Prochaska et al., 2007). 

I den tidigare nämnda studien gjord av Kolt et al. (2007),där MI samtal gavs via telefon, hade 

antal minuter i måttlig fysisk aktivitet ökat med 86,8 minuter jämfört med kontrollgruppen vid 

12 månaders uppföljning. I studien av van Keulen et al. (2010) visade det sig att både MI 

samtal via telefon och hälsoinformation via mail var mer effektiva åtgärder än traditionell 

vård samt att de var lika effektiva när det gällde resultat i den fysiska aktivitetsnivån. 

Interventionerna gav inget bättre resultat i kombination än de gjorde var för sig. En förklaring 
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till varför MI inte visade sig ha större effekt än den skräddarsydda hälsoinformationen via 

mail tros vara att 50 % av deltagarna redan i studiens början var i förberedelsestadiet och 

beredda på att förändra sin fysiska aktivitetsnivå. I studien gjord av Bennett et al. (2008) 

ökade studiedeltagarnas självförtroende för att kunna träna fysiskt efter att de erhållit MI 

samtal via telefon men det faktiska utövandet av fysisk aktivitet ökade däremot inte. En orsak 

till att den fysiska träningen inte ökade tros vara att interventionstiden var för kort, endast sex 

månader. Detta kan ha gjort att deltagarna endast hann motiveras till mer fysisk aktivitet men 

inte hann komma till genomförandestadiet. 

6.3. Faktorer av betydelse för vidmakthållande av en ökad fysisk 

aktivitetsnivå 

Trots stor vetskap om hur viktigt fysisk aktivitet är för hälsan är många människor oförmögna 

att överkomma de emotionella, psykologiska och praktiska utmaningarna som krävs för att 

förändra ett beteende och utstår därför svåra och skadliga påverkningar på sin hälsa (Jackson 

et al., 2007). De viktigaste valen som påverkar en individs hälsa görs av individen själv inte 

av vårdpersonal. Interventioner som är skräddarsydda för att möta en individs vilja till 

förändring har visat sig ha en större effekt på en individs fysiska aktivitetsnivå än de mer 

traditionella sätten att förespråka motion (Jackson et al., 2007). I stället för att rekommendera 

en fysisk aktivitet i grupp ses en trend mot att uppmuntra till mer fysisk aktivitet i det daglig 

rutinerna istället. Att själv kunna välja typ av fysisk aktivitet uppmuntrar människor och ökar 

chansen till att de nya vanorna vidmakthålls (Bennet et al., 2008). Inom MI metoden arbetar 

vårdgivaren utifrån att en beteendeförändring sker i flera stadier. En studie visade på en 

signifikant säkerställ relation mellan åtagandeuttalandets styrka och i förflyttandet till ett 

annat förändringsstadie. En samverkan mellan ett starkare åtagandeuttalande och en ökad 

fysisk aktivitetsnivå sågs också men sambandet var inte signifikant säkerställt. En viktig 

slutsats i studien var att en ökad motivation till förändring kan leda till ett eventuellt 

utplånande av en vana men det behöver inte för den skull betyda införandet av en annan vana. 

I denna studie var uppföljningen redan efter tre månader vilket kan ha inneburit att kvinnorna 

inte hann komma till att införandestadiet av en ny vana (Perry et al., 2011).  

I studien av Bennet et al. (2008) och i studien gjord av Cox et al. (2011) ökade patienternas 

motivation och tron på den egna förmågan att vara mer fysiskt aktiva med hjälp av MI. I 

studien av Beford et al. (2008) undersöktes om MI samtal hjälpte afro amerikanska kvinnor 

att öka tron på den egna förmågan att förändra sina motionsvanor. Tvärtemot vad som var 

väntat så minskade kvinnornas motivation och tro på den egna förmågan under studiens gång. 

Deltagarna i denna studie upplevde många hinder och stressorer på vägen som gjorde att deras 

motivation till att förändra ett beteende minskade istället för att öka.  De afro amerikanska 

kvinnorna är en grupp som generellt sett har låg följsamhet till olika viktrelaterade 

interventioner jämfört med andra etniska grupper. I en annan studie gjord bland afro 

amerikanska kvinnor med diabetes undersöktes bland annat vad orden fysisk aktivitet och 

träning fick dem att tänka på. Fysisk aktivitet förknippades med hushållsarbete och sysslor 

som att klippa gräset, medan ordet träning mer förknippades med att t.ex. cykla och dansa. 

Båda orden fick dem dock att tänka på viktminsking. Kvinnorna kunde se och uppskatta 

fördelarna med att vara mer fysiskt aktiva men upplevde mycket hinder i relation till fysisk 

aktivitet. Bristen på motivation var dominerande och kvinnorna hade låg beredskap för att öka 

aktivitetsnivån. Den bristande motivationen var i denna studie relaterad till att inte se några 

snabba resultat samt jobb och familjeprioriteringar. Studien visade att MI kan vara en bra 

metod för afro amerikanska kvinnor om den kombineras med ett mer traditionell fysiskt 

träningsprogram i grupp. Kvinnorna i den här studien tyckte att MI gjorde dem delaktiga men 
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många efterfrågade ändå ett mer traditionellt paternalistiskt förhållningssätt där vårdgivaren 

talar om för dem vad de ska göra (Miller et al., 2009).  

Ytterligare en studie gjord på afro amerikanska kvinnor bekräftade att MI ökar motivation och 

egenkompeten i denna grupp men bekräftar också problemen med MI tillämpningen i denna 

grupp. Kvinnorna som erhöll MI var mer motiverade och tränade mer än kvinnorna i 

kontrollgruppen. De goda resultaten vidmakthölls dock inte utan den fysiska aktivitetsnivån 

minskade när kvinnorna slutade med MI samtalen (Smith West et al., 2007).  

6.4. Sammanfattning av resultatet 

Trots att många patienter vet att deras fysiskt inaktiva livsstil utgör en hälsorisk har de ändå 

för låg motivation för att ändra den (Koelewijn- van Loon,2009a). Det bekräftas i studien av 

Jallinoja et al. (2007) där sjuksköterskorna ansåg att patientens ovilja att förändra sin livsstil 

samt låga följsamhet till behandling var det största hindret för att patienten skulle ändra 

livsstil. Andra hinder var brist på tid, höga effektivitetskrav, otillräckliga kunskaper i 

rådgivning enligt MI metoden samt att sjuksköterskorna inte själva trodde på Mi som 

kommunikationsmodell (Aspy et al., 2008; Jalllinoja et al., 2007; Cox et al., 2011). MI 

metoden har generellt sett visat sig vara en bättre metod att få till stånd livsstilsförändringar 

än traditionell rådgivning (Perry et al., 2011). Ett antal studier visade att MI samtal kunde öka 

den fysiska aktivitetsnivån (Brodie & Inoue, 2005; Jackson et al., 2007, Carels et al., 2007; 

Smith West et al., 2007) men i stora flertalet av studierna visades ingen signifikant effekt på 

den fysiska aktivitetsnivån jämfört med kontrollgrupp. Antalet MI samtal, graden av MI 

teknik samt att samtalen genomfördes i MI anda visade sig också kunna påverka utkomsten av 

MI samtalet positivt (Beford et al., 2008; Bennet et al., 2008; Cox et al., 2011; Smith West et 

al., 2007). MI samtal via telefon var ett sätt att öka antalet MI samtal (Kolt et al., 2007; van 

Keulen et al., 2010) I ett MI samtal gick det även att ta upp flera än en livsstilfaktor samtidigt 

(Aspy et al., 2008; Hardcastel et al., 2007; Prochaska et al., 2007) vilket är tids och 

kostnadseffektivt. MI metoden kan dock behöva kombineras med traditionell rådgivning, 

speciellt till människor som har många sociala hinder i sin omgivning, för att en 

livsstilförändring ska ske (Beford et al., 2008; Groeneveld et al., 2011; Miller et al., 2011: 

Smith West et al., 2007).  

7. DISKUSSION 

7.1. Metoddiskussion 

För denna studie valdes att göra en systematisk litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 

2008; Polit & Beck, 2008). Avsikten var att göra en systematisk sammanställning av aktuell 

forskning relevant till studiens syfte om MI metoden effekt på fysisk aktivitet samt vad 

sjuksköterskan upplever som hinder och möjligheter i användandet av metoden. Då studien 

vill beskriva både kvantitativa variabler som effekt samt kvalitativa som till exempel 

upplevelser valdes en öppen ansats. En öppen ansats innebär att ingen avgränsning mot 

kvantitativa eller kvalitativa studier gjordes vilket författaren tror kan innebära en styrka i 

studien.   

Sökningar gjordes i de elektroniska databaserna Cinahl, MedLine, SweMed och SportDiscus. 

I databasen Cinahl användes som begränsning ”exclude MedLine” vilket sorterade bort de 

artiklar i MedLine som redan hittats med aktuella sökord. Då inte exakt samma sökord eller 

kombinationer av sökord gjordes i Cinahl som i MedLine kan denna begränsning gjort att 

relevanta artiklar missades. SweMed genererade inte några nya relevanta artiklar som inte 

redan hittats. I databasen SportDiscus, som har en inriktning mot sport, fanns många artiklar 
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med fysisk aktivitet på recept (FaR) i kombination med MI vilka valdes bort då studiens syfte 

var att beskriva enbart MI metodens effekt på den fysiska aktivitetsnivån. Området FaR är 

intressant och omfattande men ryms därför inte inom denna litteraturstudies ramar. Det var 

endast Cinahl samt MedLine som genererade artiklar som användes i studien (se bilaga 1). 

Databasen MedLine användes istället för PubMed då författaren helt enkelt började göra sina 

sökningar i denna databas och fann många relevanta artiklar här. Sökningar i PubMed ansågs 

då inte nödvändiga då utbudet av artiklar inte skiljer sig nämnvärt mellan de olika 

databaserna. Författaren hade även tänkt att göra sökningar i databasen PsycINFO men då så 

många relevanta studier redan funnits i Cinahl och MedLine gjordes inga sökningar i denna 

databas.  

Då sökningarna begränsades till engelska artiklar samt artiklar publicerade 2002 eller senare 

kan detta ha gjort att relevanta artiklar missades. Sökbegränsningen till engelska gjordes för 

att det är det språk som främst används i internationella vetenskapliga tidskrifter. 

Sökbegränsningen 2002 och senare gjordes för att studierna skulle vara så aktuella som 

möjligt. MI är ett relativt nytt forskningsområde där mer forskning genereras hela tiden. En 

avgränsning till de senaste tio åren bedömdes som lämplig vid studiens start men en ännu 

snävare begränsning hade varit möjlig då det finns många studier som publicerats i ämnet 

även de allra senaste åren. Ytterligare sökbegränsningar gjordes till att studierna endast skulle 

inkludera vuxna då det är den gruppen som distriktssköterskan framför allt möter i sitt arbete 

på en vårdcentral.  

Alla artiklar i Cinahl är peer-reviewed vilket innebär att artiklarna är kvalitetsgranskade av 

experter inom området innan publicering vilket var till stor hjälp för författaren att hitta 

artiklar av hög och medelhög kvalité. För artiklarna i MedLine kunde inte denna avgränsning 

göras men då artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter har artiklarna granskats 

enligt deras kriterier innan publicering. Enligt Willman et al. (2011) är det en garant för hög 

kvalité att artiklarna har granskats av experter på området. Detta har författaren upplevt vara 

till god hjälp då det är en svår process att kvalitéts bedöma artiklar speciellt då författaren inte 

har någon erfarenhet av detta tidigare samt att litteraturstudien inte skrevs tillsammans med 

någon vilket gjorde att en diskussion kring värderingsprocessen inte kunde föras. Artiklarna 

kvalitetsgranskats inför denna litteraturstudie, enligt Willman et al. (2011) granskningsmallar 

(se bilaga två och tre) för att se om de motsvarade hög kvalité även enligt dessa mallar. 

Sökorden som användes valdes utifrån syftet vilket ledde till att relevanta artiklar hittades. Då 

det är av största vikt för sökningen och det kommande resultatet att rätt sökord används i rätt 

databas lade författaren ner mycket tid i början av studien för att identifiera rätt sökord. Då 

litteraturstudiens nuvarande syfte ändrats något under studiens gång passar några av de 

använda sökorden inte exakt nuvarande syfte men resulterade ändå i användbara 

resultatartiklar. Om det nuvarande syftet hade varit klart tidigare i processen hade sökorden 

som använts troligtvis varit med mer betoning på varaktighet och upplevelse av att jobba med 

MI metoden vilket hade kunnat ge en ytterligare fördjupning av studiens resultat.  

Enligt Willman et al. (2011) fås bäst resultat genom att kombinera sökning med ämnesord 

med sökning med fritextord. På så sätt ökar chansen att så många relevanta studier som 

möjligt identifieras. I databasen MedLine användes fritextorden ”Motivational interviewing” 

samt ”ethnic”. ”Motivational Interviewing” är ett relativt nytt begrepp och finns troligtvis 

därför inte som MeSH-term. Ordet ”Interviewing psykological”föreslogs som MeSH-term 

istället men sökningar med detta ord genererade inte några artiklar som var relevanta till syftet 

och har därför inte tagits med i sökmatrisen (se bilaga1). Ett stort antal sökord har använts 

vilket författaren själv är kritisk till. Ambitionen var att söka av hela området på artiklar men i 
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efterhand ses att det stora antalet sökord hade kunnat begränsas något då urvalet av artiklar 

blev stort och svårhanterligt. 

En av artiklarna som valdes ut i urval tre var en pilotstudie. Den inkluderades i studien då den 

inte skilde sig från några av de andra studierna i antal deltagare, design eller kvalité.  

Inga av de valda studierna kommer från Sverige vilket kan ses som en svaghet i denna studie. 

Nio av de inkluderade studierna är från Europa (Brodie et al., 2005;Greaves et al., 2008; 

Groeneveld et al. 2011; Hardcastle et al., 2008; Jallinoja et al., 2007; van Keulen et al., 2011; 

Koelewijn-van Loon et al., 2009a, 2009b; Pringle et al., 2010), 11 av litteraturstudiens artiklar 

kommer från USA (Aspy et al., 2008; Beford et al., 2008; Carels et al., 2007; Cox et al., 2011; 

Jackson et al., 2007; Kolt et al., 2007; Kreman et al., 2006; Miller et al., 2010; Perry et al., 

2011; Prochaska et al., 2008; Smith West et al., 2008) samt en från New Zealand (Bennett et 

al., 2008). Genom att flera av studierna har liknande populationer som finns i Sverige och 

genom att fysisk inaktivitet är ett globalt problem blir dessa studiers resultat även till viss del 

överförbara till en svensk kontext. Tre av dessa artiklar (Beford et al., 2008; Miller et al., 

2010; Smith West et al., 2007) handlar om afro amerikanska kvinnor, en grupp som inte är 

relevant för en svensk kontext men som ändå togs med. Då Sverige är ett mångkulturellt land 

bedömdes dessa tre studier vara relevanta att ta med även i denna litteraturstudie.  

Att göra en systematisk litteratursökning själv kan göra att studien får fler brister än den 

annars skulle ha om det fanns flera författare. Urvalet och granskningen av artiklar är speciellt 

känsliga processer. Enligt Willman et al. (2011) får en granskning större tyngd om den utförs 

av minst två oberoende granskare som sammanför sina tolkningar. Vissa praktiska fördelar 

med att skriva själv finns dock som till exempel att hänsyn inte behöver tas till ytterligare en 

annans tidsschema och att författaren får en bättre helhetsbild av kunskapsläget. Den stora 

fördelen med att vara ensam författare har varit att alla steg i processen förstås och jobbas 

med själv. Detta kan naturligtvis upplevas som en nackdel men fördelen är att författaren kan 

lära sig mer och kan utforma studien enligt eget tycke.     

7.2. RESULTATDISKUSSION 

De studier som tas upp i resultatdelen har analyserats för att kunna beskriva vad 

sjuksköterskan upplever som hinder och möjligheter i användandet av MI samt motiverande 

samtals effekt vid främjandet av en ökad fysisk aktivitetsnivå hos patienten. De viktigaste 

delarna i resultat diskuteras under rubrikerna; hinder och möjligheter för användandet av MI 

metoden, MI metodens effekt på fysisk aktivitet samt faktorer av betydelse för 

vidmakthållandet av en ökad fysisk aktivitetsnivå. 

7.2.1. Hinder och möjligheter för användandet av MI metoden 

I analysen av resultatet framkommer att vårdpersonal upplever olika hinder för att 

implementera MI metoden i sin dagliga verksamhet (Brodie & Inoue, 2005; Cox et al., 2011; 

Jallinoja et al., 2007). Kunskapsbrist hos patienten har länge ansetts vara huvudanledningen 

till att en patient inte förändrar sin livsstil. Resultatet visar att kunskap är viktigt men inte 

tillräckligt för att få patienter att ändra sin livsstil. Kunskapsbrist inte är det avgörande 

problemet (Jallinoja et al., 2007). Patienterna idag är generellt sett mycket välinformerade och 

har troligtvis även insett vad deras inaktiva livsstil på lång sikt kan innebära. Trots denna 

kunskap och insikt ses sällan en förändring av livsstilen. Detta har förundrat författaren då vi 

lever i ett samhälle där hälsa och evig ungdom dyrkas. Möjligen är det så att en mer fysiskt 

aktiv livsstil verkar allt för svåruppnåelig och motivationen för en fysiskt aktivare livsstil inte 

är tillräckligt stark för att övervinna de hinder som individen upplever. Detta var fallet i 
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studierna med de afro amerikanska kvinnorna (Beford et al., 2008; Miller et al., 2009). En 

annan förklaring kan vara att patienten inte tillgodogör sig informationen som kunskap. 

Kunskap är något som integreras med patienten och förändrar patientens sätt att se på världen 

till skillnad från information. Kunskap kräver ett aktivt förhållningssätt till det vi informeras 

om. Information som bara inriktar sig på hur patienten ska bete sig utan att också syfta till att 

patienten ska utveckla kunskap och förståelse riskerar att inte förändra något (Hansson 

Scherman & Friberg, 2009). 

 I studierna av Aspy et al. (2008), Cox et al. (2011), Jallinoja et al. (2007) upplevde 

sjuksköterskorna att de inte bara möttes av ett lågt intresse utan även av ett motstånd från 

patienten då frågor om livsstilsförändringar togs upp. Denna ovilja och brist på följsamhet till 

en omvårdnadsåtgärd sågs av sjuksköterskorna som det största problemet för att jobba med 

MI metoden. Sjuksköterskorna uppgav också brist på lön för mödan som ett hinder (Aspy et 

al., 2008). Risken finns att patientens låga motivation felaktigt upplevs som ovilja och 

ointresse trots att det kan vara patientens längtan att få hjälp med att bli mer fysiskt aktiv. Då 

sjuksköterskorna tolkar patienten som ovillig och ointresserad finns risken att sjuksköterskans 

motivation blir så låg att försöket att motivera patienten kommer på fall. En lösning till detta 

problem kan vara att se på ett patientmöte som en möjlighet att lära sig något istället för att 

lägga focus på att patienten inte är följsam (Hansson Scherman & Friberg, 2009). Hur 

sjuksköterskan förstår en patient påverkar hennes beteende. Patienten handlar utifrån sina 

tidigare erfarenheter vilket formar dennes sätt att se och förstå världen. Utifrån en bättre 

förståelse av hur patienten uppfattar sin situation, ett så kallat inifrånperspektiv, kan 

sjuksköterskan hjälpa patienten att ändra sin förståelse och förhoppningsvis också sitt 

beteende. Om patientens hälsa och välbefinnande men även självbestämmande ska bevaras i 

ett samtal ställs stora krav på vad dialogen innehåller(Hansson Scherman & Friberg, 2009). 

MI betraktades som en metod för god kommunikation i studien av Miller et al. (2009). Det 

yttersta syftet med en god relation är att möjliggöra för patienten att bli mer följsam till de råd 

och ordinationer som ges (Hansson Scherman & Friberg, 2009).  

Genom utbildning i MI metoden kan sjuksköterskan få en större förståelse för den process 

som en patient kan behöva gå igenom innan en förändring av en livsstil kan genomföras. En 

patients motivation har sin utgångspunkt i patientens diskrepansupplevelser och centralt i MI 

metoden är alltid patientens egna tankar och upplevelser. Innan diskrepansen upplevs som så 

stor att motivationen till förändring blir större än de upplevda hindren kommer patienten inte 

bli löst ur sin ambivalens. Innan ambivalensen blir löst kommer patienten att pendla mellan 

vilja att förändras och det som sjuksköterskan upplever som ovilja till förändring (Barth & 

Näsholm, 2006).   

Att sjuksköterskorna själva såg ett behov av mer kunskap om hur livsstilsrådgivning enligt MI 

metoden går till bekräftas i analysen av resultatet (Aspy et al., 2008, Cox et al., 2011, Jallinoja 

et al., 2007). Bristen på kunskap om MI metoden framkom som ytterligare ett hinder för att 

sjuksköterskorna skulle använda sig av metoden. I studien av Cox et al. (2011) trodde 

sjuksköterskorna själva inte på MI som kommunikationsmodell vilket tyder på brist på 

erfarenhet av goda resultat som kan ha att göra med brist på kunskap om MI metoden. I 

studien av Jallinoja et al. (2007) var det sjuksköterskorna som varit yrkesverksamma kortast 

tid som generellt sett ansåg sig sett ha tillräckliga kunskaper för livsstilsrådgivning i större 

utsträckning än de som jobbat längre. En möjlig förklaring till det ansågs kunna vara 

förändringar i sjuksköterskeutbildningen där mer focus på rådgivning blivit vanligare. Det 

signalerar att utbildningsinsatser i MI metoden är behövda och skulle kunna minska 

sjuksköterskornas motstånd mot att använda MI samt minska ambivalensen över vilken roll 

de som sjuksköterskor har gentemot patienten.  
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I studien av Aspy et al. (2008) utbildades sjuksköterskor och läkare i att utföra korta och 

mycket korta omvårdnadsåtgärder vilket gav ett positivt resultat på den fysiska 

aktivitetsförmågan. Detta tyder på att utbildning av vårdpersonal i MI metoden resulterar i att 

fler fysiskt inaktiva patienter upptäcks och blir hjälpta till att ändra livsstil vilket kan vara 

mycket samhällsekonomiskt lönsamt (Aspy et al., 2008; Pringle, Cooke, Gilson, Marsh & 

McKenna, 2010). Många patienter är inte bara i behov av att bli mer fysiskt aktiva utan 

behöver även göra andra livsstilsförändringar. Behovet av korta, effektiva MI samtal där flera 

ohälsosamma levnadsvanor tas upp är stort beskrivs i studien gjord av Hardcastel et al. (2007) 

vara stort. I analysen av resultatet framkommer att det går att ta upp flera ohälsosamma 

levnadsvanor samtidigt även om det kan vara svårt att jobba effektivt med fler än två 

samtidigt (Aspy et al., 2008; Hardcastle et al., 2007; Prochaska et al., 2007). 

MI metodens strategi är att patienten själv aktivt måste hitta lösningar och att sjuksköterskans 

roll är att hjälpa patienten att söka efter dessa lösningar. Den mer lyssnande, styrande 

metoden inom MI står i kontrast med det mer paternalistiska sättet som varit helt dominerande 

inom hälso- och sjukvården i århundraden (Perry & Bennett, 2006).  I studien av Hardcastel et 

al. (2007) visade det sig det fanns ett samband mellan hur mycket sjuksköterskan pratade och 

vilken effekt MI samtalet resulterade i. Ju mer vårdgivaren pratade, ju mindre effektivt var MI 

samtalet. Resultatet pekar på att det är viktigare att använda MI anda än MI teknik. Grunden 

för MI andan är empati vilket definieras som ett aktivt lyssnande. Det aktiva lyssnandet 

möjliggör och förstärker patientens egna erfarenheter och syften. Om sjuksköterskan arbetar 

enligt MI anda finns goda förutsättningar för att en patient ska röra sig mot action stadiet och 

utveckla ett åtagande att förändra sitt beteende. Det verbala åttagandeuttalandet ger signaler 

om att patienten är redo att agera och utveckla en plan för att genomföra en förändring. Ett 

aktivt lyssnande är centralt för om sjuksköterskan lyckas lösa patienten ur sin ambivalens eller 

inte (Miller & Rollnick, 2010).  Att aktivt lyssnande är en komplicerad färdighet bekräftas av 

Eide och Eide (2009). De anser att ett aktivt lyssnande är en av de mest grundläggande och 

komplexa färdigheterna i en professionell omvårdnadskommunikation. Förhållandet mellan 

vårdgivaren och patienten kan påverka processen och resultatet av den vilket gör det viktigt 

att det finns tillit och trygghet i relationen. För att stimulera patienten till att dela med sig av 

sina förväntningar och tankar om vad vårdrelationen ska resultera i behöver sjuksköterskan 

använda aktivt lyssnande (Eide & Eide 2009). Om sjuksköterkan arbetar enligt MI anda visar 

studiens resultat att metoden inte behöver ta mer tid i anspråk än den traditionella 

rådgivningen (Perry & Bennett, 2006).  

Bristen på tid och kraven på effektivitet (Aspy et al., 2008, Jallinoja et al., 2007) framkom 

också vara upplevda hinder för att sjuksköterskorna skulle använda MI metoden mer.  

Talande för att tidsbrist är ett reellt problem är beräkningar som gjorts i USA. För att 

rekommendationerna om förebyggande vård i USA skulle kunna följas skulle sju av åtta 

timmar av en läkares dag behöva ägnas åt preventiv vård. Detta är ohållbart med tanke på alla 

andra medicinska problem som måste tas hand om (Aspy et al., 2008). Hur situationen ser ut i 

Sverige för sjuksköterskor finns inga siffror på men inom hälso-och sjukvården uttrycks 

behov av att förebyggande insatser behöver prioriteras mer i form av tid, pengar, utbildning 

och uppföljning (Socialstyrelsen, 2012).   

Som en möjlighet vill författaren lyfta fram att MI metoden kan verka ta mycket tid i anspråk 

men att en sjuksköterska, med kunskap och erfarenhet i MI metoden, på några få minuter kan 

införliva korta segment av metoden som är långt mer värdefulla än några minuters traditionell 

rådgivning där sjuksköterskan talar om för patienten vad den skall eller inte skall göra enligt 

studien av (Perry & Bennett, 2006). En annan möjlighet att kunna använda MI metoden utan 

att ta för mycket tid och resurser i anspråk visade sig i flera av resultatets studier vara att 
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genomföra MI samtalen via telefon (Bennett et al., 2008; Kreman et al., 2006; Kolt et al., 

2007; van Keulen et al., 2010). Genom att föra MI samtalen helt eller delvis via telefon kunde 

antalet MI samtalen öka. Studierna visar på att MI via telefon uppskattades av både patienter 

och sjuksköterskor. Metoden var särskilt lämpligt att använda sig av på landsbygden där det 

kunde vara både tidkrävande och kostsamt att ta sig till vårdgivaren (Bennett et al., 2008). 

Även för äldre och handikappade kunde MI samtal via telefon vara särskilt lämplig (Kolt et 

al., 2007). Trots stor variation på antal och längd på samtalen, allt från ett samtal till åtta 

samtal under 12 veckors tid, visar resultatet på att MI samtal via telefon har god effekt på den 

fysiska aktivitetsnivån. MI samtalen hade bättre effekt för att öka den fysiska aktivitetsnivån 

än traditionell rådgivning (van Keulen et al., 2010) men gav även goda resultat som tillägg till 

traditionell rådgivning (Kreman et al., 2006).  

Att se på patienten som ansvarig för om en livsstilsförändring sker eller inte kan vara mycket 

utmanande för en sjuksköterka som har blivit lärd att gå in i patientens ställe och ta över när 

patienten själv inte förmår ta hand om sig eller ändra sin livsstil. Enligt Orems egenvårdsteori 

(2001) kan det vara svårt för sjuksköterskan att hjälpa och stödja patienten om denne inte 

själv vill eller kan utföra egenvården själv. Målet för omvårdnaden är dock att hjälpa 

patienten att klara av sin egenvård och på så vis bli självständig. Det är genom att främja goda 

vanor och förändra gamla vanor med ett ökat krav på egenvård som en bättre hälsa kan 

uppnås. I analysen av studien framkom också att sjuksköterskorna kände sig obekväma med 

att ta upp frågor om livsstil (Jallinoja et al., 2007).  Detta bekräftas i Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKL) befolkningsenkät Vårdbarometern (2009). Där uppgav endast 30 % av de 

tillfrågade personerna att de i kontakt med hälso- och sjukvården fått en fråga om livsstil 

under det senaste året (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). Det indikerar att 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal i Sverige upplever liknande hinder som i dessa studier. 

Det är viktigt att sjuksköterskan tar upp dessa frågor utan att vara rädda för att kränka 

individen. För att våga och kunna göra detta i större utsträckning är det viktigt med utbildning 

i MI metoden. Här är det aktiva lyssnandet av största betydelse då en noggrann bedömning 

bör göras av vilka råd som ska ges då inte alltid det finns personliga resurser att genomföra 

förändringarna i den takt som skulle vara önskvärt. De upplevda hinder som studierna i 

resultatet tar upp förstärker sannolikt motståndet från sjuksköterskorna att inkorporera MI 

metoden i sin kliniska vardag då upplevelsen av stora hinder, enligt Miller & Rollnick (2010), 

sänker motivationen till en förändring vilket borde gälla även sjuksköterskorna. 

7.2.2. MI metodens effekt på fysisk aktivitet  

De stora fördelarna med en fysisk aktiv livsstil är väl dokumenterade (Harcastle et al., 2007; 

Jackson et al., 2007; Kreman et al., 2005; Kolt et al., 2007; Perry et al., 2011). Samband 

mellan deltagande i måttlig aktivitet och en sänkning av dödlighet är tydligt. Särskilt hos äldre 

vuxna kan deltagandet i fysisk aktivitet förbättra livskvalité, fysiska och psykiska funktioner, 

minska risken för demens, fall och ett liv i beroende av andra. Även om starka bevis finns för 

de stora fördelarna med en fysiskt aktiv livsstil är många äldre vuxna inte tillräckligt fysiskt 

aktiva för att få del av hälsofördelarna (Bennett et al., 2008; Kolt et al., 2007). I analysen av 

resultatet framkommer att kunskap är viktigt men inte tillräckligt för att få patienter att ändra 

sin livsstil. Trots att stora framsteg har gjorts i den farmaceutiska behandlingen av många 

livsstilsrelaterade sjukdomar är fortfarande livsstilen det centrala i en behandling och är 

grunden för en bra hälsa (Jallinoja et al. (2007).  

I åtta av resultatets studier framkom en signifikant skillnad i fysisk aktivitetsnivå med hjälp av 

MI metoden. I studien av Brodie et al. (2005) ökade deltagarnas fysiska aktivitetsnivå samt 

variationen på aktiviteter i båda grupperna som erhöll MI samtal men inte i den grupp som 
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endast erhöll traditionell rådgivning. En förklaring till att denna grupp inte ökade sin 

energiförbrukning kan vara att patienterna deltog i den rekommenderade aktiviteten och sedan 

kände att de inte behövde vara fysiskt aktiva resten av veckan då de fullgjort vad de skulle. 

Denna risk finns alltid med att rekommendera en mer strukturerad form av fysisk aktivitet 

enligt Brodie & Inoue (2005). Om sjuksköterskan endast rekommenderar ett träningsprogram 

blir följsamheten ofta låg samt att deltagarna inte lär sig öka sin fysiska aktivitetsnivå genom 

naturliga dagliga aktiviteter som att promenera och gå i trappor. Att varaktiga 

livsstilsförändringar kan vara svåra att se genom att endast rekommendera traditionella 

träningsprogram bekräftas även i studierna av Aspy et al. (2008), Bennet et al. (2008) samt 

Perry et al. (2011). Om patienterna kan få hjälp att se vilken betydelse vardagsmotion kan ha 

för hälsan kan sannolikt deras motivation och beredskap till en mer fysiskt aktiv livsstil öka 

(Carels et al., 2008, Hardcastle et al., 2007). Ytterligare sju studier i resultatet visar på att MI 

samtal har signifikant effekt när det gäller att öka den fysiska aktivitetsnivån. MI samtal 

användes som ett tillägg till ett traditionellt viktminskningsprogram (Carels et al., 2007; Smith 

West et al., 2007), i ett program för att ökad diabetespatienters fysiska aktivitetsnivå (Jackson 

et al., 2007), i livsstilsinterventioner via telefon (van Keulen et al., 2010; Kolt et al., 2007), i 

en livsstilsintervention gjord på hjärt- och kärlsjuka patienter (Hardcastle et al., 2008) samt i 

en jämförelse av interventioner där MI metoden och den transteoretiska modellen [TTM] gav 

en signifikant ökning jämfört med traditionell hälsorådgivning (Prochaska et al., 2007).  

Burke et al., (2003) visade, i metaanalys av 30 RCT-studier, att MI är likvärdigt med andra 

aktiva behandlingar och överlägsen placebo för problem som handlar om fysisk aktivitet. 

Effekten av MI interventionen vid träning betraktades som ”medium” och verkade hålla i sig 

upp till fyra år efter avslutad behandling. I den review av 15 RCT- studier, gjord av 

Cummings et al. (2008), visade resultatet att MI metoden hade signifikant effekt när det gäller 

att öka mängden fysisk aktivitet samt hur länge en aktivitet utförs.  

I flera av studierna kunde inte någon signifikant säkerställd ökning av den fysiska 

aktivitetsnivån i interventionsgrupp jämfört med kontrollgrupp uppmätas (Befort et al, 2008; 

Bennet et al., 2008; Groeneveld et al., 2011; Greaves et al., 2008; Koelewijn- van Loon et al., 

2009a, 2009b; Kolt et al., 2007; Kreman et al., 2005; Miller et al., 2010). Även om inte en 

signifikant skillnad kunde uppmätas sågs dock i flera av studierna en större ökning av den 

fysiska aktivitetsnivån i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. Även studiedeltagarnas 

självförtroende för att kunna träna fysiskt efter att de erhållit MI samtal ökade (Beford et al., 

2008; Bennett et al., 2008; Carels et la., 2007; Cox et al., 2010; Greaves et al., 2008; Jackson 

et al., 2007; Miller et al., 2009; Perry et al., 2011; Prochaska et al., 2007). Faktorer som anges 

i resultatet som eventuella orsaker till att studierna inte kunde uppvisa någon signifikant 

skillnad är för lite utbildning samt att deltagarna inte var högriskpatienter vilket kunde 

minskat deras mottaglighet för MI metoden (Cox et al., 2011; Koelewijn- van Loon et al., 

2009a, 2009b). Ytterligare faktorer anges till redan hög fysisk aktivitetsnivå och extra jobb på 

fritid (Groeneveld et al. (2011), kulturella och socioekonomiska faktorer (Beford et a., 2008; 

Miller et al., 2010) samt hög motivation i både kontroll- och interventionsgrupp redan vid 

studiestart vilket kan ha gett ett svagare samband mellan motiverande samtal och ökad fysisk 

aktivitet (Bennett et al., 2008; Koelewijn- van Loon et al. 2009a; Prochaska et al., 2007). 

Genomgående i analysen av resultatet var att studien i sig många gånger gav ett positivt utslag 

på studiedeltagarnas hälsa. Även om inte den fysiska aktivitetsnivån ökade mer i 

interventionsgruppen än i kontrollgruppen så får deltagandet i studien ett positivt utslag på 

individernas hälsa genom det focus som blir kring individens livsstil och hälsa. Resultatet kan 

alltså ge en felaktigt negativ bild av MI metodens effekt på fysisk aktivitet. Många av 

studierna hade inte för avsikt att mäta signifikans på fysisk aktivitet utan ville mäta någon 
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annan parameter som till exempel viktminskning (Smith West et al., 2007), förbättrade 

blodfetter eller hjärt-lungfunktion (Kreman et al., 2005), samverkan mellan åtagandeuttalande 

ökning av fysisk aktivitet (Perry et al., 2011), MI metodens kostnadseffektivitet (Greaves et 

al., 2008), Mi metodens implementation i primärvården (Aspy et al., 2008; Cox et al., 2010). 

Ökning av den fysiska aktivitetsnivån var då endast en metod att nå till de andra önskvärda 

parametrarna. Flera av studierna hade också ett relativt lågt deltagarantal med ca 50 stycken 

(Beford et al., 2008; Brodie & Inoue, 2005; Carel et al., 2007; Jackson et al., 2007; Kreman et 

al., 2006; Perry et al., 2011) vilket gör att små olikheter i interventionsgrupp kontra 

kontrollgrupp kan ge oproportionerliga resultatsiffror.  

7.2.3. Faktorer av betydelse för vidmakthållandet av en ökad fysisk aktivitetsnivå 

De senast årtiondena har det diskuterats vilket ansvar vårdpersonal respektive patient har i att 

ett beteende förändras eller inte. Trenden är att det skett en gradvis överflyttning av ansvaret 

från en auktoritär och instruerande vård till en metod där patienten sätts mer i fokus med mål 

att bemyndiga patienten. Det understryks allt mer att det är patientens ansvar att lära sig 

hantera en sjukdom eller ett ohälsotillstånd. De viktigaste valen som påverkar en individs 

hälsa görs av individen själv inte av vårdpersonal (Jallinoja et al., 2007). Ju mer av en 

behandling som en person frivilligt slutför ju större beteendeförändringar ses generellt sett. En 

patients följsamhet och positivta resultat står ofta i relation till grad av motivation till 

förändring (Perry & Bennett, 2006). Effektiva korttidsmetoder är då oftast inte tillräckligt för 

att lära in nya färdigheter eller förändra personligheten men kan däremot påverka 

motivationen till förändring. En person som söker behandling har vanligtvis en tendens till att 

vara positiv till förändring oavsett vilket behandling som ges. Till och med personer som 

medverkar i en kontrollgrupp där ingen behandling erbjuds uppvisar oftare en viss förbättring 

om än i lägre grad än de som erhöll behandling. Bland de som sätts på väntelistor ses inte 

denna effekt då de gör vad de blir tillsagda att göra- väntar då de heller inte förväntas förbättra 

sig innan de erhållit någon behandling (Miller & Rollnick, 2010). 

Perry et al. (2011) fann i sin studie en signifikant säkerställ relation mellan 

åtagandeuttalandets styrka och förflyttandet till ett annat förändringsstadie, vilket är ett 

förväntat resultat. Stiger motivationen till en förändring befästs den genom ett uttalande av 

vad individen vill åstadkomma. En naturlig följd av uttalandet hade varit att individen sedan 

skulle agerat i riktning med uttalandet. Detta samband har dock inte kunnat bekräftas lika 

tydligt. I studien av Perry et al. (2011) uppmättes en samverkan mellan ett starkare 

åtagandeuttalande och en ökad fysisk aktivitetsnivå men sambandet var inte signifikant 

säkerställt. I denna studie var uppföljningen redan efter tre månader vilket kan ha inneburit att 

kvinnorna inte hann komma till införandestadiet av en ny vana. Orsaken kan också, som 

nämns i studien, vara att en ökad motivation till en förändring kan leda till ett eventuellt 

utplånande av en vana men det behöver inte för den skull betyda införandet av en annan vana 

(Perry et al., 2011).  

Avgörande för hur en individ kommer att lyckas med införandet av en annan vana är, enligt 

Fossum (2007), graden av self efficacy, tron på den egna förmågan. Tron på den egna 

förmågan grundar sig till stor del på tidigare erfarenheter av att ha lyckats eller misslyckats. 

Även hur personer i patientens närhet lyckas med motsvarande förändringar påverkar 

patientens self efficacy. Graden av self efficacy går att förändra. Avgörande för om patientens 

tro på den egna förmågan ökar eller inte har visat sig vara känslan av delaktighet och kontroll 

vilket ökar motivationen (Fossum, 2007). Detta bekräftas i studien av Bennet et al. (2008). 

Denna studie visade att möjligheten att kunna välja fysisk aktivitet ökade chansen att 

vidmakthålla en mer fysisk livsstil även vid studiens slut. Även studien av Jackson et al. 



 

23 
 

(2007) bekräftar att interventioner som MI samtal, som är skräddarsydda för att möta en 

individs vilja till förändring, har visat sig ha en större och långvarigare effekt på en individs 

fysiska aktivitetsnivå än de mer traditionella sätten att förespråka motion. I en studie gjord av 

Gance- Cleveland (2007) framhålls att bytet från den mer auktoritära rådgivningsmetodiken 

till MI ökar följsamheten i livsstilsförändringar. Orsaken till MI metodens framgång anses i 

studien vara den individcentrerade hållningen. 

Antalet MI samtal samt längden på samtalen varierade stort i studien. I några av studierna 

gavs endast ett eller ett fåtal MI samtal (van Keulen et al.,2010; Koelewijn- van Loon, 2009b; 

Miller et al., 2010) medan det i andra gavs upp till elva samtal under 6 månader (Bennett et 

al., 2008;Greaves et al., 2008; Groeneveld et al, 2011; Kolt et al., 2007). Studien gjord av 

Hardcastle et al. (2007) visar på att det verkade finnas ett samband mellan antalet MI samtal 

och en ökning av den fysiska aktivitetsnivån även om sambandet inte var säkerställt. I 

processen med att hjälpa en patient med att engagera sig i förändringsprat är det enligt Miller 

och Rollnick (2010) viktigare att arbeta enligt MI anda än att behärska MI tekniken fullt ut. 

Det betyder att även om ett begränsat antal MI samtal ges eller om lite MI teknik används kan 

ett MI samtal ha stor effekt på patientens livsstil bara samtalet utförs i MI anda. 

Metaanalysen gjord av Burke et al. (2003) visade på att det i många av studierna ingick 

förvånansvärt lite av MI metoden både när det gällde teknik, frekvens och duration. Som 

jämförelse nämndes metaanalyser över psykoterapeutiska behandlingar där det genomsnittliga 

antalet samtalsminuter var 400 medan det i deras metaanalys endast var 100 minuter. Dos-

effekt sambandet verkade dock vara det samma vilket skulle tyda på att effekten av en MI 

intervention skulle bli lika stort som vid en psykoterapeutisk behandling.  

MI har som mål att utrusta människor med kognitiva verktyg för att kunna göra varaktiga 

förändringar. I litteratursammanfattningar av MI föreslås att mindre omfattande MI 

interventioner har mindre effekt och ofta förlorar sin effekt efter en tid samt att det behövs 

minst två samtal om vardera 60 minuter för att någon effekt av MI samtalet ska kunna uppnås 

(Greaves et al., 2008). Review som gjordes av Perry och Bennett (2006) visar dock på att 

även MI samtal som är mindre än 10 minuter kan ge bättre resultat än traditionell rådgivning. 

En förklaring till att även små doser av samtalsbehandling kan leda till tydliga förändringar är 

att de kan hjälpa människor att komma ur sin ambivalens (Perry & Bennett, 2006).  

Analysen av resultatet visar på att mycket focus ligger på att individen själv har makten i sin 

hand att åstadkomma de förändringar som individen själv vill, att det är individen själv som 

bestämmer om diskrepansen mellan hur det är och hur individen egentligen vill ha det 

kommer att kvarstå. I flera av studierna framkommer dock att ett beteende inte bara påverkas 

av en individs egna beslut utan även av omgivningens (Beford et al., 2008; Miller et al., 2010; 

Smith West et al., 2007). Enligt teorin om egenvård (Orem, 2001) lärs de aktiviteter som 

individen själv initierar för att främja liv, hälsa och välbefinnande in genom den sociala och 

kulturella miljön. De hjälpmetoder som sjuksköterskan använder sig av för att handleda en 

annan person är bland annat att skapa en främjande miljö för utveckling samt att ge fysiskt 

och psykiskt stöd.  

Studien av Beford et al. (2008) är ett exempel på hur den sociala miljön påverkar. I denna 

studie minskade kvinnornas motivation och tron på den egna förmågan under studiens gång, 

tvärt emot vad som var väntat. Enligt Fossum (2007) är det patientens self efficacy, tron på 

den egna förmågan att förändra ett beteende, som avgör patientens uthållighet och vilken 

motståndskraft som finns att möta svårigheter i förändringsarbetet. Något som verkade extra 

viktigt var att hjälpa denna kategori av kvinnor att från början ha mer realistiska förväntningar 

på vad en ökad fysisk aktivitetsnivå innebär. En individ som vill öka sin fysiks aktivitetsnivå 
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påverkas mycket av stressorer i omgivingen. Deltagarna i Beford et al. (2008) studie upplevde 

många hinder och stressorer som gjorde att deras motivation till att förändra ett beteende 

minskade istället för att öka. Då motivationen minskar under studiens gång bör graden av MI 

samtal öka för att möta den minskade motivationen och tron på egenförmågan. Studien visade 

på att MI kanske inte räcker till som metod för att förändra ett beteende hos människor som 

har många sociala hinder i sin omgivning.  

Det underliggande antagandet i MI är att när en person väl ökat sin motivation och 

egenkompetens i att kunna förändra ett beteende kommer personen att hitta lösningar och ta 

itu med de hinder som finns kring att förändra ett beteende. I studien av Miller et al. (2009) 

framhålls att fysisk aktivitet bör sättas i relation till en bättre hälsa snarare än viktminskning 

vilket ökar chansen att fysisk aktivitet ses som en vana som måste vidmakthållas livet ut. MI 

samtalet bör inte bara hjälpa dem att identifiera sina eventuella hinder för att bli mer fysiskt 

aktiva utan även hjälpa dem att hitta lösningarna. I studien av Beford et al. (2008) lyfts frågan 

att det kan vara extra svårt för de afro amerikanska kvinnorna att hålla uppe sin motivation till 

förändring och tron på egenförmågan beroende på socioekonomiska och kulturella faktorer. 

Det finns t.ex. en större acceptans för fysisk inaktivitet bland de afro amerikanska kvinnorna 

vilket i sig också ger ett sämre socialt stöd för en förändring mot en mer fysisk aktiv livsstil.  

Många gånger ställer rådgivaren sig frågan varför en person inte är motiverad till att förändra 

sitt beteende. Detta är fel fråga att ställa, enligt Miller och Rollnick (2010). Sjuksköterskor 

bör istället fråga sig: för vad är denna person motiverad. En person är alltid motiverad till 

någonting. De menar att det är oklokt att antas sig redan veta vad det är som personen 

betraktar som vinster eller förluster i att ändra ett beteende. Det som värdesätts högt av en 

person, t.ex. att vara frisk, smal eller att ha ett arbete, värdesätts kanske inte alls lika högt av 

en annan. Att förstå vad som är en persons motivation är ett viktigt steg mot förändring. 

Vidare menar de att en individs balansgång mellan motivation och ambivalens inte kan förstås 

utan att se till individens sociala sammanhang där familj, vänner och andra subkulturer spelar 

en avgörande roll. De sociala och kulturella faktorerna påverkar en persons uppfattning av sitt 

beteende och värderingen av vinst och förlust i samband med förändring av ett beteende. 

Motivation handlar på många sätt om ett samspel mellan människor. När en person kommer 

för rådgivning antas personen redan vara motiverad och lite uppmärksamhet ägnas åt att 

fundera över vad personen är motiverad till (Miller & Rollnick, 2010). De anser däremot att 

utforska och att öka en persons motivation är den mest nödvändiga uppgiften om rådgivare 

vill hjälpa en patient till förändring av sin livsstil. Det en patient säger om möjligheterna till 

förändring under ett samtal är generellt sätt direkt relaterat till om förändring kommer att ske. 

Människor som tror att de kommer att förändra sig kommer sannolikt att göra det. Människor 

vars rådgivare tror att de sannolikt kommer att förändra sig gör det. De som får veta att de inte 

förväntas förbättra sig gör inte det (Miller & Rollnick, 2010). 

En viktig fråga för beslutsfattare är att ta ställning till om de har råd med förebyggande vård i 

större omfattning eller kanske ändå viktigare om de har råd att inte satsa mer på förebyggande 

vård. Genom att visa på kostnadseffektiviteten i förebyggande åtgärder kan politiker få mer 

stöd för att satsa mer pengar i preventiv vård. En ökning av den fysiska aktivitetsnivån i en 

befolkning har visat sig vara en av de mest effektiva åtgärderna för att förbättra folkhälsan 

(Pringle et al., 2010). För att människor ska uppnå en bättre hälsa och en ökad fysiskt 

aktivitetsnivå krävs inte bara en förbättrad samordning inom hälso-och sjukvården utan 

mellan även mellan andra samhällsinstitutioner. Genom en bättre samhällsplanering kan 

hälsossamma val underlättas och folkhälsan förbättras. Exempelvis kan utomhusbelysning, 

cykel- och gångvägar, träningsanläggningar, hälsosammare mat i resturanger, rökförbud på 

allmänna platser vara effektiva hjälpmedel mot en förbättrad folkhälsa.   
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8. KONKLUSION  

Denna studie visar att MI har effekt i sjuksköterskans arbete med att motivera patienten till en 

ökad fysisk aktivitetsnivå (Brodie et al., 2005; Carels et al., 2007;  Hardcastle et al., 2008; 

Jackson et al., 2007; Kolt et al., 2007; Prochaska et al., 2007; Smith West et al., 2007; van 

Keulen et al., 2010). Effektivitetskrav, brist på kunskap om MI samt patientens ovilja att 

förändras ses av sjuksköterskorna som hinder för användandet av MI metoden. Denna studie 

visar på möjligheten att sjuksköterskan kan använda MI samtal trots begränsad tid. Även ett 

så kort samtal som på några minuter utfört i MI anda har visat sig ha större effekt än 

traditionell rådgivning. Korta MI samtal är dock oftast inte tillräckligt för att lära in nya 

färdigheter och få varaktiga resultat. Studien visar på ett samband mellan antal MI samtal och 

varaktigare livsstilsförändringar även om sambandet inte är statistiskt säkerställt. Om MI 

samtalet har effekt eller inte beror på om sjuksköterskan kan hjälpa patienten ur sin 

ambivalens eller inte. För att ambivalensen ska kunna lösas är det viktigt att sjuksköterskan 

utför samtalet i MI anda. Avgörande för om en förändring av livsstilen blir varaktig eller inte 

är också vilken grad av self efficacy, tron på den egna förmågan, som en patient har. Ett 

kostnadseffektivt och tidsbesparande sätt att öka antalet MI samtal visade sig vara att utföra 

Mi samtalen helt eller delvis via telefon. Att använda MI via telefon visade sig speciellt 

lämplig då det är långa avstånd mellan vårdgivare och patient samt i arbetet med äldre och 

funktionshindrade som kan ha svårt att förflytta sig.  

Flertalet av studierna i denna litteraturöversikt visade inte på någon signifikant förändring av 

den fysiska aktivitetsnivån då de inte hade för avsikt att mäta signifikans på fysisk aktivitet. 

Det gör att studiens resultat blir lite missvisande negativt. Burke et al., (2003) visade, i 

metaanalysen av 30 RCT-studier, att MI är likvärdigt med andra aktiva behandlingar och 

överlägsen placebo för problem som handlar om fysisk aktivitet. I den review av 15 RCT- 

studier, gjord av Cummings et al. (2008), visade resultatet att MI metoden hade signifikant 

effekt när det gäller att öka mängden fysisk aktivitet samt hur länge en aktivitet utförs.  

9. FRAMTIDA FORSKNING 
Litteraturstudien ger stöd till att MI är en bra metod att använda för att öka den fysiska 

aktivitetsnivån bland patienter men det behövs fler studier där inte så många andra parametrar 

är inblandade. Studier med längre uppföljning behövs också för att utvärdera hur en 

livsstilsförändring av MI samtal kan bli varaktig. På så vis kan stödet till patienten förbättras 

och varaktiga förändringar av livsstilen åstadkommas. Detta skulle innebära stora individuella 

och samhällsekonomiska vinster. Det är också av stor vikt att fortsätta forskningen kring när 

MI metoden är ett effektivt hjälpmedel i sjuksköterskornas livsstilsrådgivning och när 

metoden behöver kompletteras med andra metoder. Utbildingen av vårdpersonal, 

socialarbetare och andra professioner som möter människor i behov av livsstilsförändringar 

kan på så sätt förbättras och hälsa och sjukdom förebyggas. 

Mer forskning om hur låginkomsttagare och etniska minoriteter påverkas av MI metoden 

behövs också. Studierna om de afro amerikanska kvinnorna indikerar att MI metoden inte är 

lika framgångsrik bland alla grupper utan tillägg av klassisk rådgivning eller modifiering av 

MI tekniken. Äldre är också en grupp där MI metoden inte studerats så specifikt. Fler studier 

behövs för att mäta om MI metoden är en effektiv metod för att öka den fysiska 

aktivitetsnivån även bland äldre. Äldre är en grupp som många gånger har andra 

förutsättningar än resten av befolkningen då de många gånger lider av kroniska sjukdomar 

eller andra funktionshinder. 
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Bilaga 1 Sökmatris 

 
Datum 

120918 

Databas Sökord Begränsningar Resultat Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

S 1 

 

Cinahl MW Motivational 

interviewing 

Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

        51    

S 2 

 

Cinahl MW lifestyle 

changes 

Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

      143    

S 3 Cinahl MW Primary 

health care 

Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

      867    

S 4 Cinahl MW Health 

promotion 

Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

      641    

S 5  Physical activity 

on prescription 

Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

        92    

S 6 Cinahl MW Physical 

activity 

Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

     4649    

S 7 Cinahl MW Exercise Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

   14715    

S 8 Cinahl MW obesity Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

     5926    
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S 9 Cinahl TX Motivational 

interviewing 

Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

       322    

S 10 Cinahl MW Physical 

activity  

AND 

MW Exercise 

Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

    18440    

S 11 Cinahl TX Motivational 

interviewing AND 

MW Physical 

activity  

AND 

MW Exercise 

Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

         45       4    3 3  

S 12 Cinahl MW Motivational 

interviewing 

AND 

MW Physical 

activity  

AND 

MW Exercise 

Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

           8       2    1 1 

S 13 Cinahl MW lifestyle 

changes  

AND 

TX Motivational 

interviewing AND 

MW Physical 

activity  

AND 

MW Exercise 

Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

          1 

  

     0   

S 14 Cinahl MW Primary 

health care  

AND 

TX Motivational 

interviewing AND 

MW Physical 

activity  

AND 

MW Exercise 

Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

         1     1     1     1 

S 15 Cinahl MW Health 

promotion  

AND 

TX Motivational 

interviewing AND 

MW Physical 

activity  

AND 

MW Exercise 

Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

            2        0   

S 16 Cinahl MW obesity  

AND 

TX Motivational 

interviewing AND 

MW Physical 

Peer Reviewed; Exclude 

MEDLINE records; 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Language: 

            8        1    0  
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activity  

AND 

MW Exercise 

English; Age Groups: All 

Adult 

Datum 

120903  

Databas Sökningar Begränsningar Resultat Urval 

     1       

Urval 

    2 

Urval 

    3 

S 1 Medline 

 

MW 

“Motivational 

interviewing” 

Publication Date: 

20020101-20121231; 

English Language; 

Human; Age Related: All 

Adult: 19+ years; 

Languages: English 

      537    

S 2 Medline AB nurse* Publication Date: 

20020101-20121231; 

Human; Age Related: All 

Adult: 19+ years; 

Languages: English 

  22511    

S 3 Medline MW Exercise* 20020101-20121231; 

English Language; 

Human; Age Related: All 

Adult: 19+ years; 

Languages: English 

  36733    

S 4 Medline MW Interview,  

Psycological 

20020101-20121231; 

English Language; 

Human; Age Related: All 

Adult: 19+ years; 

Languages: English 

   3702    

S 5 Medline MW Obesity 20020101-20121231; 

English Language; 

Human; Age Related: All 

Adult: 19+ years; 

Languages: English 

  30059    

S 6 Medline MW Overweight 20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

    4288    

S 7 Medline MW Lifestyle 20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

      754    

S 8 Medline MW ”Lifestyle 

Change” 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

   2019    

S 9 Medline MW Overnutrition 20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

        39    

S 10 Medline MW Body  mass 

index 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

  35615    

S 11 Medline MW Body weight 20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

  14338    

S 12 Medline MW Hypertension 20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

   33642    

S 13 Medline MW Quality of 20020101-20121231;   43142    
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life English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

S 14 Medline (MM ”Nurse- 

Patient 

Relations”) 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

    1506    

S 15 Medline (MH ”Diabetes 

Mellitus”) 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

  52718    

S 16 Medline (MM ”Primary 

care Nursing”) OR 

(MM ”Nursing 

Process”) 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

    5747     

S 17 Medline ( MH ”Nursing 

Care”) 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

   8978    

S18 Medline (MH ”Preventive 

Health Services”) 

OR (MH ”Health 

Promotion”) OR 

(MH ”Primary 

Prevention”) 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

  55956    

S 19 Medline AB Ethnic* 20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

      216    

S 20 Medline MW Support 20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

   19015    

S 21 Medline (MH ”Health Care 

Costs”) 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

    8292    

S 22 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND  

(MM ”Nurse – 

Patient 

Relations”) 

 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

          4     4    1     1 

S 23 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND  

(MW Lifestyle 

OR 

 MW ”Lifestyle 

change*) 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

       24     5    0  

S 24 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND  

(MW Lifestyle 

OR 

 MW ”Lifestyle 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

         8 

  

     7     2      1 
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change*) 

AND  

AB Nurse* 

S 25 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND  

(MW Lifestyle 

OR 

 MW ”Lifestyle 

change*) 

AND 

MW Exercise* 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

          6       2     2     0 

S 26 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND  

MW Exercise* 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

    39 

   

   17      9      8 

S 27 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND  

MW Exercise* 

AND 

AB Nurse* 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

      6 

  

     1      1      1 

S 28 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND  

MW Exercise* 

AND 

(MM ”Primary 

care Nursing”) OR 

(MM ”Nursing 

Process”) 

AND 

( MH ”Nursing 

Care”) 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

       1 

  

      0   

S 29 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND  

MW Exercise* 

AND 

MW Quality of 

life 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

     3 

  

     0   

S 30 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND 

(MW Obesity OR 

MW Overwight) 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

    30     10     8     4 

S 31 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND 

(MW Obesity OR 

MW Overwight) 

AND 

(MM ”Primary 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

     3 

  

      1      0  
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care Nursing”) OR 

(MM ”Nursing 

Process”) 

S 32 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND 

(MW Obesity OR 

MW Overwight) 

AND  

AB Nurse* 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

    2 

  

      0   

S 33 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND 

MW Hypertension 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

   10 

  

      3      1     1 

S 34 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND  

MW Exercise* 

AND 

(MH ”Diabetes 

Mellitus”) 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

      6 

  

      0   

S 35 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND 

AB Ethnic* 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

     0        

S 36 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND 

AB Ethnic*  

AND 

MW Lifestyle 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

      0    

S 37 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND 

AB Ethnic*  

AND 

”MW Lifestyle 

change*” 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

      0    

S 38 Medline (MW 

”Motivational 

interviewing”) 

AND 

AB Ethnic* 

AND MW 

Exercise 

MW Exercise* 

20020101-20121231; 

English Language; Age 

Related: All Adult: 19+ 

years; Languages: English 

      1     0   
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Bilaga 2   

 
EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVANTITATIV 

METOD, RCT & CCT 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod                  ☐ RCT                 ☐ CCT (ej randomiserad) 

                                              ☐ multicenter, antal center ....................................... 

                                              ☐ Kontrollgrupp/er ................................................... 

Patientkarakteristika                                 Antal ...................................................... 

                                                                  Ålder ...................................................... 

                                                                  Man/Kvinna .......................................... 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion                     ☐ Ja         ☐ Nej 

Intervention .......................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått .................................... 

.................................................................................................................................. 

Urvalsförfarandet beskrivet?                           ☐ Ja   ☐ Nej 

Representativt urval?                                       ☐ Ja   ☐ Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?             ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?                          ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomi-      ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

serades till? 

Blindning av patienter?                                    ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

Blindning av vårdare?                                      ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

Blindning av forskare?                                     ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?                            ☐ Ja   ☐ Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?                           ☐ Ja   ☐ Nej 

Adekvat statistisk metod?                                 ☐ Ja   ☐ Nej 

Etiskt resonemang?                                           ☐ Ja   ☐ Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 
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Är instrumenten valida?                                    ☐ Ja   ☐ Nej 

Är instrumenten reliabla?                                  ☐ Ja   ☐ Nej 

Är resultatet generaliserbart?                            ☐ Ja   ☐ Nej 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk signifikans, 

klinisk signifikans, powerberäkning) 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

☐ Hög ☐ Medel ☐ Låg 

Kommentar.................................................................................................................... .............. 

.................................................................................................................................. 

Granskare sign: ............................ 

 

Källa: Willman, A., Stoltz, P., & Bathservani,C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning & 

klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
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Bilaga 3 Granskningsmall för kvalitativa studier 
 

EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVALITATIV 

METOD 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval …………………………………… 

Finns ett tydligt syfte  Ja  Nej  Vet ej 

Patientkarakteristika   Antal .................................................................... 

Ålder .................................................................... 

Man/kvinna .......................................................... 

Är kontexten presenterad?   Ja  Nej  Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja  Nej  Vet ej 

 

Urval 

-Relevant?    Ja  Nej  Vet ej 

-Strategiskt?   Ja  Nej  Vet ej 

 

Metod för 

-urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja  Nej Vet ej 

-datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej 

-analys tydligt beskriven?   Ja  Nej  Vet ej 

 

Giltighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej  Vet ej 

-Råder datamättnad?  Ja  Nej  Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja  Nej  Vet ej 

-Redovisas resultatet i förhållande till 

en teoretisk referensram?   Ja  Nej  Vet ej 

Genereras teorin?  Ja  Nej  Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

.....................................................................................................................................................................................

.................... 

............................................................................................................................................................................ .........

.................... 

.....................................................................................................................................................................................

.................... 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  
Hög Medel   

 

Kommentar 
.....................................................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................................................

.................... 

.....................................................................................................................................................................................

.................... 

Granskare (sign): ............................................................................................................................................. ......... 
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Nr Författare, 

publicerings- 

år, titel, land 

Syfte 

Frågeställning 

Design Bevisvärde 

Värdering 

 

Resultat 

1 Aspy C., Mold J., 

Thomspson D., 

Blondell R., Landers P., 

Reilly K., Wright- 

Eakera L. (2008). 

Integrating Screening 

and Interventions for 

Unhealthy Behaviors 

into Primary Care 

Practices. American 

Journal of Preventive 

medicine, 35 (5S), 373- 

380. 

USA 

Att prova en ny strategi, 

som 

inkluderar kontroll med  

återkoppling, träning, 

 underlättande av 

träning och 

cirkelgrupper, för 

kontroll och åtgärd av 4 

ohälsovanor: 

tobak, 

ohälsosam mat,  

fysisk inaktivitet, 

 riskabelt alkoholintag 

Kvantitativ metod, en tillämpningsstudie 

30 kliniker tillfrågades 

10 genomförde träning 

9 implementerade i tre olika geografiska områden, 

cluster 

 

Inklusionskriterier: 

kliniker som ingick i The Oklahoma physicians 

Resource/ Research Network, 

ej involverade i annan studie 

 

Mäter: implementeringsgrad av den nya strategin Mi, 

förändringar i beteende hos A-A kvinnor 

vid 6, 12 och 18 månader 

Bevisvärde: hög 

 

Styrkor 

Representativt urval, liknande 

utfall i andra studier 

 

Svagheter 

Generaliserbart resultat endast 

inom gruppen, självrapportering 

av tron på den egna förmågan 

samt motivation, stort 

Kontroll av ohälsosamma 

livsstilar ökade samt de korta 

interventionerna för att öka den 

fysiska aktivitetsnivån. 

Vidmakthållandet för fysisk 

aktivitet kunde inte utvärderas då 

beteendet togs upp först efter 6 

månader. Att arbeta med mer än 

två beteende samtidigt kan vara 

svårt. 

 

2 Befort, C., Nollen, N., 

Ellerbeck, E., Sullivan, 

D., Thomas, J., & 

Ahluwalia, J. (2008). 

Motivational 

interviewing fails to 

improve outcomes of a 

behavioral weight loss 

program for obese 

African American 

women: a pilot 

randomized trial. 

Journal Of Behavioral 

Medicine, 31(5), 367-

377.  

USA 

 

Att undersöka om Mi, 

som tillägg till ett 

kulturellt anpassat 

viktminsknings-

program för A- A 

kvinnor, förbättrade 

uppslutning, kost och 

fysisk aktivitet samt 

viktminskning 

Pilot RCT 

4 individuella Mi- samtal eller hälsoinformation som 

tillägg till ett 16 v. viktminskningsprogram 

 

Mi  n= 21 

H.utb. n= 23 

Inklusionskriterier: 

>18 år, BMI < 30- 50, ej gravid eller önskan om att 

bli gravid inom 6 mån., inte deltagit i något 

viktminskningsprogram nyligen, utan psykisk 

sjukdom eller missbruk, boendes i området minst 6 

mån till 

 

Mäter utfall av: 

kcal från fett, 

frukt- och grönsaksintag, antal min i fysisk aktivitet, 

motivation och tro på den egna förmågan 

 

 

Bevisvärde: hög 

 

Styrkor 

Representativ urval 

Liknande utfall i andra studier 

 

Svagheter 

Resultat generaliserbart endast 

inom A-A kvinnor 

Stort bortfall vid uppföljning 

Självrapportering av tron på den 

egna förmågan och motivation ej 

tidigare validerat bland A-A 

kvinnor 

Mi som tillägg hjälpte inte 

kvinnorna att förbättra sina kost 

och motionsvanor eller 

deltagande i programmet 

 

 

3 Bennett, J., Young, H., 

Nail, L., Winters-Stone, 

K., & Hanson, G. 

(2008). A telephone-

only motivational 

intervention to increase 

physical activity in rural 

Att utvärdera om en 

telefonbaserad 

motiverande samtal 

intervention skulle öka 

den dagliga fysiska 

aktivitetsnivån bland 

äldre boendes på 

RCT- studie 

N= 86 fysiskt inaktiva äldre som enligt dem själva 

var redo att öka sin fysiska aktivitetsnivå 

Mi n= 43 erhöll ett mi- samtal i månaden under 6 

månader samt en pedometer 

k n=43 erhöll ett telefonsamtal utan mi – metodik i 

månader under 6 månader  

Bevisvärde: hög 

 

Styrkor 

Validerade mätinstrument och 

skalor, inspelning av mi- samtal 

visade på god kvalité 

 

Deltagarna i mi- gruppen ökade 

sin egenkompeten till fysisk 

aktivitet men inte den faktiska 

fysiska aktivitetsnivån jämfört 

med kontrollgruppen 
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adults: a randomized 

controlled trial. Nursing 

Research, 57(1), 24-32.  

   New Zealand 

landsbygden  

Mäter: 

Grad av fysisk aktivitet och egenkompetens samt 

förändringsstadie 

Svagheter 

Kort studieduration, 

genomförandet av studien gjordes 

vintertid vilket kan ha påverkat 

graden av fysisk aktivitet negativt 

4 Brodie, D., & Inoue, A. 

(2005). Motivational 

interviewing to promote 

physical activity for 

people with chronic 

heart failure. Journal Of 

Advanced Nursing, 

50(5), 518-527.  

 U.K 

Att jmf ett traditionellt 

träningspro-gram med 

ett annat som baserades 

på Mi 

Prospective RCT 

Gr1: komb. MI och traditionell vård n=20 

Gr2: trad.vård n=18 

Gr3: Mi n=22 

 

Inklusionskriterier: 

> 65 år med diagnosen hjärtinsufficience,  

kapabla att ge ett skriftligt informerat samtycke, 

NYHA- klass II-IV 

V.k.dysfunktion verifierad mha EKG 

Boendes i sjukhusets upptagningsområde 

Ej haft hjärtinfarkt eller instabil angina de senaste 3 

månaderna 

 

Urval: 197 varav 92 mötte inklusionskriterierna, 60 

fullgjorde uppföljningen e 5 månader 

 

Mäter: energiförbrukning  i kcal/ dag, 6- min. 

gångtest   

Bevisvärde: hög 

 

 

Styrkor 

Tydligt urvalsförfarande, tydlig 

bortfallsanalys, adekvata 

mätmetoder, generaliser-bart 

resultat 

 

Svagheter 

Frågeformulär för 

själrapportering, ej samma 

validitet som observation 

Otydlig interventions-beskrivning 

En signifikant ökning av fysisk 

aktivitet samt antal aktiviteter i 

Mi och komb.gr. 

5 Carels, R., Darby, L., 

Cacciapaglia, H., 

Konrad, K., Coit, C., 

Harper, J., Kaplar, M. 

E., Yong, K., Babylen, 

C. A., Versland, A. 

(2007). Using 

motivational 

interviewing as a 

supplement to obesity 

treatment: a stepped-

care approach. Health 

Psychology, 26(3), 369-

374.  

         USA 

Att undersöka om 

interventionen Mi 

påverkar resultatet av 

ett vikminsknings-

program med ökad 

viktnedgång och fysisk 

aktivitetsnivå bland 

överviktiga, 

stillasittande vuxna 

RCT 

Inklusionskriterier: 

Överviktiga, stillasittande vuxna, BMI> 30, 

ickerökare 

 

Exklusionskriterier: 

Hjärtkärlsjukdom, skelett och muskelproblem, 

insulinkrävande diabetes 

 

Mi n= 24 

Kontroll n=22 

 

Mäter: 

Vikt, kcal, min/ v. i fysisk aktivitet 

Bevisvärde: hög 

 

Styrkor 

Ingen skillnad i grupper vid 

början, adekvata mätmetoder, 

tydligt urvalsförfarande 

 

Svagheter Självrapportering, litet 

urval, ej generaliserbar 

Resultat: 

Ökning av den fysiska 

aktivitetsnivån i 

interventionsgruppen, Mi 

6 Cox, M., Yancy, W., 

Coffman, C., Ostbye, 

T., Tulsky, J., 

Alexander, S., & ... 

Att bestämma om Mi 

ökar patienternas ”tro 

på den egna förmågan” 

och motivation att 

Kvalitativ, prospektiv observationsstudie 

Uppföljning efter 3 mån.  

 

Exklusionskriterier: 

Bevisvärde: medel 

 

Styrkor 

Randomiser-ing 

Mer användande av empati ökade 

tron på den egna förmågan samt 

den fysiska aktivitetsnivån 

förbättrades 
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Pollak, K. (2011). 

Effects of counseling 

techniques on patients' 

weight-related attitudes 

and behaviors in a 

primary care clinic. 

Patient Education And 

Counseling, 85(3), 363-

368.  

    USA 

förbättra kost, fysisk 

aktivitetsnivå samt 

viktnedgång 

BMI< 25  

Kognitiv nedsättning 

Ingen tillgång till telefon 

 

Tillfrågade läkare: 54 

Läkare som valde att delta: 40 

Patienter som mötte inklusionskriterierna: 1167 

Patienter som gav all info för att kunna starta: 461 

Patienter som slutförde 3- månadersuppföljningen: 

426 

 

Mäter: 

Empati, användandet av Mi- anda, tro på den egna 

förmågan, motivation, MET- minuter, fett och 

fiberintag 

Likvärdiga grupper vid start 

Tydligt urvalsförfar-ande 

Tydlig bortfallsbe-skrivning 

 

Svagheter 

Icke generalisrbart resultat 

Implementer-ingen av mi låg 

Användandet av fett- och 

fiberskalan mäter främst fettintag 

7 Greaves, C., 

Middlebrooke, A., 

O'Loughlin, L., 

Holland, S., Piper, J., 

Steele, A., & ... Daly, 

M. (2008). Motivational 

interviewing for 

modifying diabetes risk: 

a randomised controlled 

trial. The British 

Journal Of General 

Practice: The Journal 

Of The Royal College 

Of General 

Practitioners, 58(553), 

535-540.  

 U.K. 

Att undersöka om 

viktnedgång och ökning 

av den fysiska 

aktivitetsnivån kan 

uppnås genom Mi 

RCT- enkel- blind pragmatisk 

 

Inklusionskriterier:  

>18 år 

BMI > 28 under de senaste 10 åren 

 

Exklusionskriterier: 

Diabetes, hjärtkärlsjukkdom, svåra ledproblem, ej 

kunna delta imedelintensiv fysisk aktivitet, dr. 

uttalande om olämplighet att delta 

 

Mi n= 72 

Kontroll n= 69 

Mäter: 

Viktnedgång 

Fysisk aktivitet i min/ v e 6 månader 

 

Bevisvärde: medel 

 

Styrkor 

Randomisering 

Representativt urval 

Generalisrebart resultat 

 

Svagheter 

Själrapportering av vikt, aktivitets 

och energinivå 

För litet urval för att nå det 

fysiska aktivitetsmålet  

För kort duration för att kunna 

mäta resultatens varaktighet 

Ingen signifikant skillnad i fysisk 

aktivitetsnivå mellan grupperna 

8 Groeneveld, I., Proper, 

K., van der Beek, A., 

Hildebrandt, V., & van 

Mechelen, W. (2011). 

Short and long term 

effects of a lifestyle 

intervention for 

construction workers at 

risk for cardiovascular 

disease: a randomized 

controlled trial. BMC 

Att utvärdera om  Mi 

kan sänka risken för 

CVD genom förändring 

av fysisk aktivitet, kost 

och rökning 

RCT 

Mi jmf med standardvård 

3 personliga mi- samtal samt 4 via telefon samt 

standardinformation om fysisk aktivitet, rökning, 

goda matvanor och CVD 

 

Inklusionskriterier: 

Manliga byggnadsarbetare 18- 65 år 

Varit på hälsoundersökning jan 07- feb.-08 

Ökad risk för CVD 

 

Bevisvärde: hög 

 

Styrkor 

Stort och representativt urval 

Validerade mätinstrument 

tydlig bortfallsanalys 

 

Svagheter 

Ej validerat mätinstrument för 

kostintag; mätte inte intag i kcal 

utan i hälsorelaterade matgrupper 

Ingen signifikant skillnad i fysisk 

aktivitetsnivå på fritiden eller 

MET minuter vid 6 resp. 12 

månader 
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Public Health, 11836. 

doi:10.1186/1471-2458-

11-836 

Nederländerna 

 

Mi n= 288 

Kontroll n= 307 

 

Mäter: 

Fysisk aktivitet i MET- min 

Intag av olika matgrupper 

BMI 

Vid start, 6 och 12 månader 

Stort bortfall 

 

9 Hardcastle, S., Taylor, 

A., Bailey, M., & 

Castle, R. (2008). A 

randomised controlled 

trial on the effectiveness 

of a primary health care 

based counselling 

intervention on physical 

activity, diet and CHD 

risk factors. Patient 

Education And 

Counseling, 70(1), 31-

39.  

U.K. 

Att bestämma om Mi 

kan leda till ökad fysisk 

aktivitet, bättre 

matvanor och hälsa 

bland patienter i 

primärvården som har 

ökad risk för 

hjärtsjukdom 

RCT 

Interventionsgrupp fick möjlighet till 5 mi- samtal  

Båda grupper fick standardinformation 

 

Inklusionskriterier: 

18- 65 år 

Minst en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom 

BMI >28 

Hyperkolesterolemi 

 

Interventionsgrupp n=  203 

Kontrollgrupp n= 131 

 

Mäter: 

Antal mi- samtal 

MET- min/ v. 

Komb. av fysisk aktivitet 

Antal portioner frukt och grönsaker 

Triglycerider 

Kolesterol 

BMI 

Bevisvärde: hög 

 

 

Styrkor 

Validerade mät- och 

analysmetod-er 

Tydligt urvalsförfarande 

Ingen skillnad mellan grupper vid 

start 

 

Svagheter 

Patienter> 65 år uteslöts 

Låg andel deltagare 

En signifikant ökning av fysisk 

aktivitet i interventionsgruppen. 

Fler mi- samtal genererade mer 

fysisk aktivitet 

10 Jackson R., 

Asimakopoulou K., 

Scammell A. (2007). 

Assessment of the 

transtheoretical model 

as used by dietitians in 

promoting physical 

activity in people with 

type 2 diabetes. The 

British Dietetic 

Association, 20, 27- 36.  

U.K. 

Att undersöka TTMs 

användbarhet för att öka 

fysisk aktivitet bland 

människor med typ två 

diabetes av en specialist 

dietist 

RCT- studie 

I n=17 erhöll råd om träning samt folder om fysisk 

aktivitet 

K n= 17 folder om aktivitet 

 

Inklusionskriterier:  vuxna med diagnosen typ 2 

diabetes 

Exklusionskriterier: instabil angina pectoris, 

blodtryck över 200/ 100, okontrollerat blodsocker, 

hjärtsjukdom 

 

Mäter: 

Fysisk aktivitet av måttlig- kraftfull intensitet utför på 

fritid eller jobb mätt i minuter vid start samt efter 6 

Bevisvärde. hög 

 

Styrkor 

Validerade mätinstrument, väl 

beskriven kontext 

 

Svagheter 

Svaghet för mitt syfte var att en 

dietist och inte en sjuksköterska 

utförde samtalen, litet urval, kort 

studieduration, ej generaliserbart 

resultat  

Både interventions-grupp och 

kontrollgrupp ökade sin fysiska 

aktivitet men en signifikant 

skillnad duration och frekvens 

uppmättes endast i 

interventionsgruppen 
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veckor. 

11 Jallinoja P., Absetz P., 

Kuronen R., Nissinen 

A., Talja M., Uutela A., 

Patja K. (2007). The 

dilemma of 

responsibility for 

lifestyle cange: 

Percetions among 

primary care physicians 

and nurses. 

Scandinavian Journal of 

primary Health Care, 

25, 244- 249. 

Finland 

Att utforska läkare och 

sjuksköterskors syn på 

patienten och deras roll 

i hanterandet av 

livsstilsrelatera- de 

sjukdomar och deras 

riskfaktorer 

En kvalitativ undersökande studie. 

220 läkare och sjuksköterskor i primärvården ingick. 

En del i implementerandet av ett större 

hälsovårdsprogram. 

 

Mäter: 

Uppfattning om vilka hinder som finns vid 

behandlingen av livsstilrelaterade tillstånd samt 

uppfattningen av patientens egenvårdansvar. 

Bevisvärde: hög 

 

Styrkor 

Stort och representativt urval, väl 

beskriven dataanalys 

 

Svagheter 

Ej tidigare validerade 

frågeformulär och mätskalor 

Största hindret vid behandling av 

livsstilsrelaterade tillstånd är 

patientens ovilja att ändra sina 

vanor. 

12 van Keulen, H., 

Mesters, I., Ausems, 

M., van Breukelen, G., 

Campbell, M., 

Resnicow, K., & ... de 

Vries, H. (2011). 

Tailored print 

communication and 

telephone motivational 

interviewing are equally 

successful in improving 

multiple lifestyle 

behaviors in a 

randomized controlled 

trial. Annals Of 

Behavioral Medicine: A 

Publication Of The 

Society Of Behavioral 

Medicine, 41(1), 104-

118.  

Nederländerna 

Att jmf skräddarsydd 

information via dator 

med Mi- samtal via 

telefon som metoder att 

förändra fysisk 

aktivitetsnivå och frukt- 

och grönsaksintag bland 

medelålders 

nederländska vuxna 

RCT 

N= 1629 Interventionsgrupp: 4 mi- samtal via telefon 

Kontrollgrupp: 4 brev med hälsoinformation 

Kombinerad grupp: 2 mi- samtal via telefon samt 2 

brev med hälsoinformation 

Uppföljning under 43 veckor 

 

Inklusionskriterier: 

45- 70 år av dessa ca 50 % med hypertoni 

Ej medverkande i andra studier 

Bara en person/ adress 

Ej lever upp till:  

fysisk aktivitet > 30 min/ dag i 5 av 7 dagar 

minst 2 frukter eller grönsaker/ dag 

 

Mäter: 

Fysisk aktivitet 

Frukt- och grönsaksintag 

 

Bevisvärde: medel 

 

Styrkor 

Adekvata mätmetoder 

Validerade mät-instrument 

Stort urval 

Tydlig metod- och 

bortfallsbeskrivning 

 

Svagheter 

Många faktorer som mäts 

samtidigt vilket ökar risken för att 

kontrollera alla faktorers inverkan 

på varandra 

För långt frågeformulär  

Självrapportering av fruk- och 

grönsaksintag samt fysisk 

aktivitet 

Skräddarsydd information via 

dator, mi- samtal via telefon samt 

kombinerad interventions-grupp 

var lika effektiva och deltagarna 

ökade sin fysiska aktivitetsnivå 

signifikant. Deltagarna i mi- 

gruppen var däremot mer nöjda 

med kommunikationen och kom 

ihåg mer av innehållet jmf med de 

två andra grupperna 

13 koelewijn-van Loon, 

M., van der Weijden, 

T., Ronda, G., van 

Steenkiste, B., 

Winkens, B., Elwyn, G., 

& Grol, R. (2009b). 

Att undersöka om en 

sjuksköterskeledd mi-

intervention i 

primärvården kan ha 

effekt på livsstil och 

cardiovasculär sjukdom 

Cluster RCT 

24 vårdcentraler och 615 patienter 

Självrapporterad livsstil i intervention- och 

kontrollgrupp 

 

Inklusionskriterier: 

Bevisvärde: hög 

 

Styrkor 

Tydligt urvalsför-farande  

Representativt urval 

 

Ingen signifikant skillnad i fysisk 

aktivitetsnivå efter 1 år 
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Improving lifestyle and 

risk perception through 

patient involvement in 

nurse-led cardiovascular 

risk management: a 

cluster-randomized 

controlled trial in 

primary care. 

Preventive Medicine, 

50(1-2), 35-44. 

Nederländerna 

 

på 10- års sikt En eller fler av följande: 

Blodtryck >140 eller under behandling 

Totalkolesterol < eller under behandling 

Diabetes 

Hjärt- kärlsjukdom i familjen 

Synligt överviktiga 

Rökare: män >50 

               Kvinnor >55 

Patient som sköts i primärvården 

 

Mäter: 

Fysisk aktivitets frekvens och duration/ v 

Intag av fett, frukt och grönt 

Rökning 

Alkohol, frekvens och kvantitet 

Självrapporterad livsstil 

Mätning vid start samt e 1 år 

 

 

 

 

Svagheter 

Olikheter i grupperna vid start 

Ej generaliserbart resultat 

Många mätvariabler 

 

14 Koelewijn-van Loon, 

M., van der Weijden, 

T., van Steenkiste, B., 

Ronda, G., Winkens, B., 

Severens, J., & ... Grol, 

R. (2009a). Involving 

patients in 

cardiovascular risk 

management with 

nurse-led clinics: a 

cluster randomized 

controlled trial. CMAJ: 

Canadian Medical 

Association Journal = 

Journal De 

L'association Medicale 

Canadienne, 181(12), 

E267-E274.  

Nederländerna 

 

Att undersöka 

korttidseffekten av en 

ssk- led intervention på 

patienters riskförståelse 

och livsstil jmf med 

vanlig ssk- vård 

Cluster RCT 

25 vårdcentraler och 615 patienter 

Intervention n= 322 

Kontroll n=293 

 

Inklusionskriterier: 

En eller fler av följande: 

Blodtryck >140 eller under behandling 

Totalkolesterol < eller under behandling 

Diabetes 

Hjärt- kärlsjukdom i familjen 

Synligt överviktiga 

Rökare: män >50 

               Kvinnor >55 

Patient som sköts i primärvården 

 

Mäter: 

Fysisk aktivitets frekvens och duration/ v 

Intag av fett, frukt och grönt 

Rökning 

Alkohol, frekvens och kvantitet 

Självrapporterad riskbedömning innefattande bl.a. 

Bevisvärde: medel 

 

Styrkor 

Validerade frågeformulär 

Tydligt urvalsförfarande 

 

Svagheter 

Olikheter mellan grupperna från 

start 

Svårigheter att bedöma om 

studien är reproducerbar 

Många mätvariabler 

Förbättring av livsstil båda 

grupperna men ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna eller i 

fysisk aktivitetsnivå 
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oro över CVD samt tillfredställelse med 

kommunikation 

 

15 Kolt G. S., Schofield G. 

M., Kerse N., Garrett 

N., Oliver M., 2007. 

Effect of Telephone 

Counseling on physical 

Activity for Low- 

Active Older people in 

Primary Care: A 

randomized, Controlled 

Trial. The American 

Geriatrics society, 986- 

992. 

USA 

Att undersöka 

långtidseffekten av en 

telefonrådgivnings- 

intervention på fysisk 

aktivitet och livskvalité 

bland inaktiva äldre 

vuxna 

RCT 

8 mi- samtal under 12 veckor, n= 93 

Kontrollgrupp, traditionell rådgivning n= 93 

 

Inklusionkriterier: 

Ej varit aktiv > 30 min7 dag i 5 eller fler av veckans 

dagar de senaste 6 månaderna, inga instabila 

hälsoproblem, boendes i regionen under studiens 

genomförande, bra engelska kunskaper. 

 

Mäter:  

fysisk aktivitet i minuter och livskvalité 

 

Bevisvärde: hög 

 

Styrkor 

Generaliserbart resultat till andra 

länder, stort urval, tydligt 

beskriven dataanalys 

 

Svagheter 

Grad av livskvalité kunde inte 

mätas statistiskt, självrapportering 

av fysisk aktivitet, väntrumsurval 

som kan leda till en ökad andel 

med ohälsa i urvalet och därmed 

en större andel som har mer nytta 

av en ökning av en måttlig fysisk 

aktivitetsökning. 

Signifikant ökning av den 

måttliga aktiviteten, 86,8 min/ v, 

jämfört med kontrollgruppen. 

Ingen signifikant skillnad i den 

totala mängden fysisk aktivitet på 

fritiden 

16 Kreman R., Yates B. C., 

Agrawal S., Fiandt K., 

Briner W., Shurmur S. ( 

2006). The effects of 

motivational 

interviewing on 

physiological 

outcomes.applied 

Nursing Research, 19, 

167- 170 

USA 

Att undersöka 

effekterna av mi- samtal 

på de fysiologiska 

mätvärdena 

fastelipidprofil och 

hjärt- lungfunktion 

bland boskapsuppfödare  

En RCT- studie 

Randomisering in i mi n= 12 och kontroll n= 12.  

Inklusionskriterier: >19 år, hyperlipidemi enligt ett 

faste LDL- blodprov, ingen hjärt- kärlsjukdom eller 

cerebrolvasculär sjukdom tidigare, kunna läsa och 

skriva samt tala engelska, ha tillgång till telefon. 

Mäter: 

Fastelipidprofil, HDL- kolesterol och hjärt- 

lungfunktion efter 3 månader 

Bevisvärde: medel 

 

Styrkor 

Ett signifikant resultat trots 

homogent urval och kort studietid 

 

Svagheter 

Stort bortfall resulterade i litet 

antal deltagare, mycket homogen 

deltagargrupp, ej generaliserbart 

resultat, kort studietid 

Mi ökade den fysiska 

aktivitetsnivån från skälig till 

medel god samt visar på att mi- 

samtal via telefon kan ha positiv 

effekt på hälsan 

17 Miller, S., Marolen, K., 

& Beech, B. (2010). 

Perceptions of physical 

activity and 

motivational 

interviewing among 

rural African-American 

women with type 2 

diabetes. Women's 

Health Issues: Official 

Publication Of The 

Jacobs Institute Of 

Women's Health, 20(1), 

Att utvärdera mi och 

förutfattade meningar  

om träning bland A-A 

kvinnor med diabetes på 

landsbygden före och 

efter en mi intervention  

Kvalitativ ansats 

Grounded theory 

4 focus grupper 

N= 31 

 

Inklusionskriterier: 21-50 år 

Aldrig deltagit i en mi- intervention  

Erhöll diabetesbehandling på v.c. 

 

Mäter: 

A-A kvinnors föreställningar om fysisk aktivitet och 

träning 

motivation 

Bevisvärde: medel 

 

Styrkor 

Kvalitativ ansats  

Adekvat studiedesign-möjliggör 

utforsking av patientens tankar  

Ljud- och bildinspelat material  

 

Svagheter 

Litet urval 

Otydligt urvalförfarande 

Ej generaliser-bart resultat 

förutom inom gruppen A-A- 

Mi kan vara enlämplig metod för 

att öka den fysiska aktivitetsnivån 

bland A-A kvinnor om det finns 

ett tillägg av en traditionell 

gruppaktivitet samt att 

interventionen bör focusera mer 

på att lösa hinder och öka 

motivation 
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43-49.  

USA 

 

 

 

kvinnor 

Risk att studiedeltagarna inte 

förstod vad mi handlade om r/t 

studiedesign 

18 Perry C., Bennett J. 

(2006). Heart disease 

prevention in women: 

Promoting exercise. 

Journal of American 

Nurse Practioners, 18, 

568- 573. 

USA 

Att understryka vikten 

av träning för att 

reducera hjärtsjukdom 

bland kvinnor och att 

beskriva motiverande 

samtal  

Review av 26 artiklar samt olika expertutlåtande  

 

Mäter: fysisk aktivitet i relation till förbättrad hälsa 

och minskad risk för hjärtsjukdom 

Bevisvärde: medel 

 

Styrkor bygger på ett stort antal 

artiklar och expertutlåtanden 

 

Svagheter otydlig 

metodbeskrivning 

Även om fysisk aktivitet kan 

reducera risken för hjärtsjukdom 

hos kvinnor så tränar inte kvinnor 

tillräckligt mycket för att dra 

nytta av en sådan riskminskning. 

Korta mi- interventioner på 

mindre än 10 minuter kan ge 

bättre resultat än traditionell 

rådgivning 

19 Pringle, A., Cooke, C., 

Gilson, N., Marsh, K., 

& McKenna, J. (2010). 

Cost-effectiveness of 

interventions to 

improve moderate 

physical activity: a 

study in nine UK sites. 

Health Education 

Journal, 69(2), 211-

224. 

doi:10.1177/001789691

0366790. 

  U.K. 

Att jmf skillnader 

mellan sju samhälleliga 

insatser för att öka den 

måttliga fysiska 

aktivitetsnivån 

Kvantitativ studie, för- och efter interventionsstudie 

Deltog n= 10433 

Genomförde n= 1051 

 

Mäter: 

MPA i MET- min./ vecka, förändring av 

aktivitetsnivå mellan kategorierna lätt, måttlig och 

mycket aktiv samt kostnad för interaktion 

Bevisvärde: medel 

 

Styrkor 

Representativt urval 

 

Svagheter 

Otydligt beskriven urvalsanalys, 

otydligt beskrivna inklusionskrit-

erier, stort bortfall, olikheter i 

grupperna vid start, en ekonomisk 

modell bygger alltid på en del 

antagande om kostnader,  före 

och efter interventionsmodellen 

finns möjligheten att resultatet 

kan bero på något annat än själva 

interventionen  

I grupperna stillasittande och lätt 

aktiva före interventionen 

uppnådde 86% riktlinjerna för 

fysisk aktivitetsnivå bland dem 

som erhöll Mi 
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20 Prochaska J, 

Butterworth S, 

Prochaska J, et al. 

Initial efficacy of MI, 

TTM tailoring and 

HRI's with multiple 

behaviors for employee 

health promotion. 

Preventive Medicine 

[serial online]. March 

2008; 46(3):226-231. 

Available from: 

MEDLINE, Ipswich, 

MA. Accessed 

September 25, 2012. 

USA 

Att jmf effekten av Mi, 

skräddarsydd TTM och 

kort hälsoriskbedöm-

ning (HRI) på 

faktorerna inaktivitet, 

BMI, stress och rökning 

 

RCT 

Ett arbetsplatsurval-  

6000 kontaktades 

Randomisering till  

TTM n= 504 

Mi n= 433 

HRI n= 464 

 

Inklusionskriterier: 

Minst en av hälsoriskfaktorerna 

BMI> 25 

Rökning 

Stress 

Inaktivitet 

 

Mäter: 

BMI 

Förändringsstadie 

 

 

Bevisvärde: hög 

 

Styrkor 

Stort urval 

Tydligt urvalsförfarande 

Validerade mätinstrument 

Inga skillnader mellan grupperna 

vid start  

Mi via telefon är kostnads-

effektivt 

 

Svagheter 

Icke representativt urval  

För kort uppföljning för att kunna 

utvärdera skillnaden mellan MI 

och TTM ordentligt 

Stort bortfall 

Självrapporteringar 

Icke blindade deltagare 

 

En signifikant ökning av 

medelhård träning 30 min/ d i 5 

av veckans dagar i Mi och TTM 

jmf med HRI men ingen skillnad 

mellan Mi och TTM 

21 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 bestämma om 

tillägget av Mi till ett 

viktprogram kan öka 

viktminskning och 

glykemisk kontroll 

RCT 

N= 217 randomiserades in i 

Mi- grupp alternativt kontroll  

Inklusionskriterier: 

A-A kvinnor med typ 2 diabetes  

Peroral behandling av sin diabetes 

BMI 27- 50 

För övrigt friska  

Exklusion: 

Nyligen stor viktminskning 

Graviditet 

Mäter : 

Vikt och A1C vid 0, 6, 12 och 18 månader 

 

Bevisvärde: hög 

 

Styrkor 

Representativt urval inom 

gruppen A-A kvinnor 

Utvärderade mät-instrument 

 

Svagheter 

Resultat generaliser-bart endast 

inom gruppen A-A kvinnor 

Otydlig urvals- och bortfalls-

beskrivning  

Signifikant viktminskning samt 

högre deltagande i 

viktminsknings-programmet  

uppmättes i mi- gruppen 

 

 


