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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att förändra livsstilen till det bättre kan ge stora hälsovinster både på individ- och 

samhällsnivå. Vid hälsofrämjande arbete är motiverande samtal en av de rekommenderade 

samtalsmetoderna. Distriktssköterskans huvuduppgifter är att förebygga ohälsa samt vägleda 

patienten till en god hälsa.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans erfarenhet av att använda 

motiverande samtal till patienter som är i behov av en livsstilsförändring inom primärvården.  

Metod: Kvalitativ studie med induktiv ansats. Semistrukturerade individuella intervjuer 

genomfördes med nio distriktssköterskor. Materialet analyserades med hjälp av en 

innehållsanalys.  

Huvudresultat: Distriktssköterskorna upplevde att motiverande samtal var användbart till 

många olika patientgrupper som var i behov av en livsstilsförändring. Vidare menade 

deltagarna att motiverande samtal uppmuntrade till ett personcentrerat förhållningssätt samt 

ökade patientens motivation till en förändring. Rutiner, uppdatering i samtalsmetoden samt 

implementering i verksamheten ansågs vara viktiga delar för ytterligare användning av 

samtalsmetoden. 

Konklusion: Motiverande samtal är ett användbart verktyg hos distriktssköterskan inom 

primärvården i mötet med patienter som är i behov av någon typ av livsstilsförändring. 

Motiverande samtal kan användas i många olika sammanhang och till flera olika 

patientgrupper. Genom att använda denna samtalsmetod skapas goda förutsättningar till en 

livsstilsförändring.  

Nyckelord: distriktssköterska, hälsa, livsstil, motiverande samtal, personcentrerad vård, 

primärvård 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

Background: Changing the lifestyle for the better health condition can provide major health 

benefits both at the individual level and at the social level. In health promotion work, 

motivating interviewing is one of the recommended methods. The district nurse's main tasks 

are to prevent illness and guide the patient to a good health. 

Aim: The aim of the study was to highlight the district nurse's experience of using 

motivational interviewing for patients in need of a lifestyle change in primary care. 

Method: Qualitative study with inductive approach. Semi-structured individual interviews 

were conducted with nine district nurses. The material was analyzed using a content analysis. 

Results: District nurses found that motivational interviewing was useful to many different 

patient groups who are in need of a lifestyle change. Motivational interviewing encouraged a 

person-centered approach and increase patient motivation for a change. Routines, update in 

the method and implementation in primary care were considered important parts for further 

use of the method. 

Conclusion: Motivational interviewing is a useful instrument for the primary care nurse in 

the meeting with patients in need of some type of lifestyle change. Motivational interviewing 

can be used in many different contexts and to several different patient groups. Using this 

method creates good conditions for a lifestyle change. 

Key words: district nurse, health, lifestyle, motivational interviewing, person-centered care, 

primary care 
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1. INLEDNING 

En stor del av sjukdomsfallen i ett globalt perspektiv orsakas av ohälsosam livsstil och de 

livsstilsrelaterade sjukdomarna ökar ständigt. Det är av stor vikt att hälso- och sjukvården 

arbetar med att förebygga ohälsa. Motiverande samtal har visat sig vara en framgångsrik 

samtalsmetod i mötet med patienter som är i behov av någon form av livsstilsförändring och 

det finns ett stort intresse att utforska mer inom detta område.  

2. BAKGRUND 

2.1 Livsstilens betydelse för en god hälsa 

En av de grundläggande rättigheterna en människa har är att ha en känsla av god hälsa. Enligt 

World Health Organization (WHO, 2014a, s.1) definieras hälsa som “ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller 

svaghet”. Ohälsa är ett begrepp som används då en person har en känsla av att vara sjuk. 

Sjukdom behöver inte vara synonymt med ohälsa då hälsa kan upplevas trots en sjukdom 

(Medin & Alexanderson, 2000). Begreppet livsstil definieras som de levnadsvanor och 

livshandlingar som är utmärkande för en person eller en grupp människor (Karolinska 

Institutet, u.å.). Alfred Adler beskrev i början av 1900-talet innebörden av livsstil som ett 

allmänt livsmönster, där individ, familj eller grupp agerar, reagerar och upplever sig själv och 

sin omvärld gällande intressen och vanor. Inom sjukvården ses livsstil vara ett levnadssätt 

som antingen främjar eller hotar en individ till en god hälsa (Egidius, 1994).  

I genomsnitt lever en person med hälsosamma levnadsvanor 14 år längre än personer med 

ohälsosamma levnadsvanor (Khaw et al., 2008). Ohälsosamma levnadsvanor kan vara 

alkoholintag, tobaksanvändning, dålig kosthållning samt bristande fysisk aktivitet 

(Socialstyrelsen, 2018). Non-communicable diseases (NCD) är den största orsaken till 

dödlighet i ett globalt perspektiv. NCD innefattar icke-smittsamma sjukdomar där de fyra 

stora kategorierna är hjärt-kärlsjukdomar, cancer, kroniska respiratoriska sjukdomar och 

diabetes. Av alla dödsfall år 2012 var 68% av dödsfallen inom gruppen NCD och av dessa 

dog mer än 40% innan en ålder av 70 år. Dessa siffror fortsätter att stiga (WHO, 2014b). Åttio 

procent av de patienter i världen som fått diagnosen kranskärlssjukdom eller stroke orsakades 

av ohälsosam livsstil (WHO, 2017). NCD är till stor del orsakad av fyra riskfaktorer: 

ohälsosam mat, fysisk inaktivitet, användande av tobak samt skadligt intag av alkohol. NCD 

ger personliga, sociala och ekonomiska konsekvenser vilket påverkar den globala hälsan. Ett 

prioriterat mål för att skapa en hållbar utveckling är att försöka reducera den globala bördan 

orsakad av NCD (WHO, 2014b).  
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Livsstilsförändringar hos en person som drabbats av sjukdom kan ge stora hälsovinster. Enligt 

Chow et al. (2010) kan livsstilsförändringar som att sluta röka, hälsosam kost och 

regelbunden motion under sex månader efter akut kranskärlssjukdom minska risken för 

ytterligare hjärt-kärlsjukdomar med 74%. Enligt Magobe, Poggenpoel och Myburgh (2017) är 

en livsstilsförändring som fysisk aktivitet och dess hälsovinster det första steget gällande 

behandling av högt blodtryck. Resultatet i studien visar att en upplevelse av bristande 

egenförmåga leder till bristande egenvård. Vidare visar studien vikten av att utbilda, motivera 

och stärka patienterna med nödvändig kunskap och verktyg gällande fördelarna med fysisk 

aktivitet för att kunna förbättra deras hälsokvalitet (Magobe et al., 2017).  

2.2 Hälso-och sjukvårdens uppgift att främja hälsa 

En viktig del i hälso- och sjukvården är arbetet med att förebygga ohälsa (SFS 2017:30). 

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av primärvårdens uppdrag i Sverige. I denna 

framkommer att samtliga landsting har uppdragsbeskrivningar som säger att vårdcentralerna 

ska arbeta med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vidare ska primärvården 

ha ett hälsofrämjande förhållningssätt som ska integreras i samtliga vårdinsatser 

(Socialstyrelsen, 2016). Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning ska professionen 

bidra till människors möjlighet att förbättra, skapa och bibehålla sin hälsa. 

Distriktssköterskans fyra grundläggande ansvarsområden handlar om att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Vidare belyses att distriktssköterskan 

ska ha en fördjupad kunskap kring folkhälsa och hälsofrämjande arbete. Distriktssköterskan 

ska även stödja patienten till ökad delaktighet i vården samt öka patientens förmåga till 

egenvård. En av distriktssköterskans huvuduppgifter är att genom ett hälsofrämjande synsätt 

stärka patienten till god hälsa och tillsammans med patienten uppnå en balans mellan en aktiv 

uppmuntran av patientens självbestämmande och den hälsofrämjande omsorgen 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008).  

I patientlagen (SFS 2014:821), förtydligas patientens ställning inom vården. Patienten ska ges 

mer utrymme för självbestämmande och delaktighet i vårdprocessen. Lagen förtydligar också 

patientens rätt till information om förebyggande av sjukdom (SFS 2014:821). Enligt 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder har regeringen tagit 

beslut om att stärka hälso-och sjukvårdens förebyggande arbete kring ohälsosam livsstil. 

Riktlinjerna tar huvudsakligen upp fyra levnadsvanor som påverkar hälsan. Dessa är 

ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, riskbruk av alkohol samt tobaksvanor. I 

hälso- och sjukvårdens arbete med hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar som kan 
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kopplas till ohälsosam livsstil behövs en öppen dialog kring levnadsvanor. Denna hjälp kan 

ske genom rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal där patienten kan få 

kunskap, verktyg och stöd i processen med att skapa en hälsosammare livsstil 

(Socialstyrelsen, 2018).  

2.3 Motiverande samtal 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 

levnadsvanor är motiverande samtal en av de rekommenderade metoderna vid hälsofrämjande 

samtal (Socialstyrelsen, 2018). Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en 

samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta 

förändringsprocesser. Metoden utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna William 

F. Miller och Stephen Rollnick (Miller & Rollnick, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Nationella och internationella riktlinjer för motiverande samtal har utvecklats och 

metoden används över hela världen. Utbildning och användande av metoden rekommenderas 

för all sjukvårdspersonal. I Sverige har två tredjedelar av sjuksköterskor, barnmorskor och 

läkare utbildats inom motiverande samtal (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Förhållningssättet inom motiverande samtal har sina rötter i motivationspsykologi, social 

inlärningspsykologi och humanistisk psykologi och menar att varje människa har viktiga 

förmågor och erfarenheter att själva ansvara för hur de lever sina liv och att de själva har de 

bästa lösningarna på hur de ska lösa sina egna problem (Ivarsson, 2016). För att bygga upp ett 

förtroende och skapa en allians, är förhållningssättet inom motiverande samtal viktigt. 

Samarbete, acceptans, välvilja och framkalla är olika beteenden som tillsammans skapar det 

som kallas för MI-anda. Med samarbete menas att samtalet ska anpassas utifrån patientens 

egna mål, idéer och värderingar, då det är patienten som är expert på sin situation och sitt 

problem. Samtalet ska vara jämställt och en av samtalsledarens uppgifter är att skapa ett 

klimat så att patienten blir delaktig. Genom att samtalsledaren lyssnar med empati, respekt 

och intresse, visar samtalsledaren acceptans. I samtalet tas även hänsyn till 

autonomiprincipen, då patienten själv väljer vilka beslut och mål som ska tas. Med välvilja 

menas att samtalsledaren prioriterar patientens behov och ser till patientens bästa samt visar 

sympati, inte är distanserad eller passiv. Samtalsledaren använder sig av förhållningssättet 

framkalla, när patientens egna behov, mål och värderingar används för att skapa en motivation 

hos patienten (Ortiz, 2014). 
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Motiverande samtal utmärks av de vägledande principerna att motstå rättningsreflexen, förstå 

och utforska patientens egen motivation, lyssna med empati, få patienten att känna makt över 

sitt liv samt ge patienten självtillit. De olika kommunikationsstilarna inom motiverande 

samtal är att följa, styra och vägleda och tillsammans med fråga, informera och lyssna skapar 

de kärnan i samtalsmetoden (Miller & Rollnick, 2013). Ivarsson (2016) beskriver att 

motiverande samtal kan ses som en guidande eller styrande metod, genom att samtalsledaren 

ställer frågor som har fokus på en förändring och sedan uppmärksammar och förstärker 

patientens egna upplevelser i en positiv riktning. Ett motiverande samtal kan delas in i de 

olika faserna engagera, fokusera, framkalla förändringsprat och planera (Ivarsson, 2016). De 

följande-, styrande- och vägledande kommunikationsstilarna kan användas i de olika faserna, 

men med olika vikt och frekvens, beroende på sammanhang och situation (Ortiz, 2014). De 

grundläggande kommunikationsfärdigheterna inom motiverande samtal är ett aktivt lyssnande 

som består av öppna frågor, reflektioner, sammanfattningar och bekräftelse (Ivarsson, 2016). 

Användandet av motiverande samtal i mötet med patienten, främjar och stödjer patienten till 

en ökad förmåga till egenvård (Miller & Rollnick, 2013). De handlingar som en människa tar 

initiativ till samt utför på egen hand för att upprätthålla hälsa, liv och välbefinnande kallas för 

egenvård (Jahren Kristoffersen, 2008). Enligt Orems egenvårdsteori har människor i grunden 

kapacitet till egenvård för att kunna bibehålla hälsa och förebygga sjukdom (Orem, 1995). 

Orem ser människan som en aktiv varelse med en hög grad av frihet. Ett viktigt delmål när det 

gäller hälsa enligt Orem är egenvården och påtalar vikten av att kunna förändra gamla vanor 

och handlingsmönster för att upprätthålla eller återfå hälsa. Vidare menar Orem att det är 

viktigt att skapa en miljö som främjar utveckling och som kan motivera patienten att sätta upp 

nya mål och utifrån dessa sedan ta egna initiativ till vilka handlingar som behövs för att nå 

målet (Jahren Kristoffersen, 2008). Distriktssköterskans roll i motiverande samtal är att hjälpa 

patienten att formulera en egen förståelse av sitt problem, hitta egna argument för förändring 

samt att stärka dennes beslut och åtagande att genomföra förändringen (Miller & Rollnick, 

2013; Distriktssköterskeföreningen, 2008).  

2.4 Motiverande samtal vid livsstilsförändringar 

Morton et al. (2015) menar att motiverande samtal i primärvården kan ha en betydande roll 

vid beteendeförändring hos patienter när det gäller fysisk aktivitet, kost- och alkoholvanor. 

Motiverande samtal beskrivs som en strategi för att inspirera till en hälsosammare livsstil och 

har positiva effekter på hälsovanor (Chahal et al., 2017; Tucker et al., 2013). Samtalsmetoden 

är även lämplig för att öka motivationen hos föräldrar till överviktiga barn att göra en 
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förändring som förbättrar barnens livsstil (Dawson et al., 2014). Motiverande samtal är ett 

användbart hjälpmedel hos patienter som är i behov av någon typ av livsstilsförändring 

(Lundahl et al., 2013; McKenzie, Pierce & Gunn, 2015) så som alkoholintag, stillasittande 

beteende och fysisk aktivitet (Lundahl et al., 2013). Samtalsmetoden leder till ett ökat 

engagemang och inblick hos patienten i sin egen behandling (Lundahl et al., 2013). 

Motiverande samtal har en positiv inverkan på patientens blodtryck, kroppsvikt, livskvalité, 

självförtroende och självständighet (Chahal et al., 2017; Lundahl et al., 2013). Flera studier 

visar att en regelbunden användning av motiverande samtal minskar nivåerna av triglycerider 

(Chahal et al., 2017; Lundahl et al., 2013; Ringen et al., 2018). Två studier visar att en 

regelbunden användning av motiverande samtal visar en signifikant minskning av antalet 

rökare (Lundahl et al., 2013; Ringen et al., 2018). 

2.5 Teoretisk referensram 

Personcentrerad vård väljs som teoretisk referensram till denna studie då användandet av 

motiverande samtal skapar goda förutsättningar till att leva upp till ett personcentrerat 

förhållningssätt i mötet med patienten. I personcentrerad vård handlar det om ett 

förhållningssätt som innebär delat beslutsfattande mellan patienten som person och de 

professionella i hälso- och sjukvården. Patienten vet hur det är att leva med sin sjukdom, 

medan professionen har kunskap om det medicinska som vård och behandlingsmöjligheter. 

Nyckelbegreppen för personcentrerad vård är partnerskap, patientberättelsen och 

dokumentation. I partnerskapet är det viktigt att respektera varandras kunskap och 

erfarenheter. I patientberättelsen sätts personens livssituation och villkor i centrum för 

vårdprocessen, istället för sjukdom och diagnos. Patientberättelsen ligger sedan till grund för 

partnerskapet (Ekman, 2014).  

I personcentrerad vård handlar det om ett delat beslutsfattande mellan patienten som person 

och de professionella i hälso- och sjukvården. Under patientberättelsen växer sedan en 

gemensam förståelse av patientens behov som sedan ligger till grund för vidare planering av 

vård och behandling. Det sista steget i personcentrerad vård är dokumentation, som används 

för att säkerställa patientens perspektiv och underlätta partnerskapet (Ekman, 2014). Vid en 

personcentrerad vård ska vårdpersonalen vid varje omvårdnadstillfälle respektera och iaktta 

varje persons mänskliga natur, värdighet, individualitet samt rättighet. Det är personen som 

får vård som står i centrum, inte de insatser eller arbetsuppgifter som ska utföras (Hewitt-

Taylor, 2018). Miller och Rollnick (2013) beskriver att motiverande samtal är en 

personcentrerad rådgivningsstil där det krävs ett samarbete, ett partnerskap mellan klienten 
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och patienten för att åstadkomma en förändring. Det är patienten som är experten på sig själv 

och för att möjliggöra en förändring är grundförutsättningen att denna expertkunskap tas om 

hand och synliggörs (Miller & Rollnick, 2013). Distriktssköterskans personcentrerade 

förhållningssätt skapar relationer som stödjer patientens autonomi och integritet, vara lyhörd i 

mötet med patienten och dennes anhöriga samt stödja patientens egenvårdsförmåga och 

delaktighet i vården (Distriktssköterskeföreningen, 2008).  
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3. PROBLEMFORMULERING  

I ett globalt perspektiv är en stor andel av dödsfallen inom gruppen Non-communicable 

diseases orsakade av ohälsosam livsstil. Genom att undvika ohälsosamma vanor skapas goda 

möjligheter till en god hälsa och minskad dödlighet. Socialstyrelsen har tydliga riktlinjer för 

hälso- och sjukvårdens uppgift kring förebyggande arbete. För att stärka arbetet med 

hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar krävs att hälso- och sjukvårdspersonal lyfter 

frågor angående livsstil i mötet med patienten. Till de patienter som har ohälsosamma 

levnadsvanor bör stöd och hjälp erbjudas i enlighet med de nationella riktlinjerna. 

Distriktssköterskan har en viktig roll i arbetet med att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

Genom att använda sig av motiverande samtal skapas goda förutsättningar för patienter som 

är i behov av en livsstilsförändring att finna en egen motivation till att göra en förändring som 

i sin tur leder till en bättre hälsa. I distriktssköterskans samtal om livsstilsförändring är det 

viktigt att ha ett personcentrerat förhållningssätt där samtalet utgår från patientens 

förutsättningar. Vidare har distriktssköterskan ett ansvar att skapa ett jämställt förhållande 

mellan patientens perspektiv och professionernas tolkning av situationen. Tidigare studier har 

visat att motiverande samtal inom livsstilsförändringar har god effekt på patienternas hälsa 

men få studier har genomförts gällande distriktssköterskans arbete med motiverande samtal. 

Föreliggande studie genomförs för att öka kunskapen kring distriktssköterskans erfarenheter 

av att använda samtalsmetoden motiverande samtal till patienter som är i behov av en 

livsstilsförändring.  

4. SYFTE 

Syftet är att belysa distriktssköterskans erfarenhet av att använda motiverande samtal till 

patienter som är i behov av en livsstilsförändring inom primärvården.  
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5. METOD 

5.1 Design 

Eftersom syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter med 

motiverande samtal till personer i behov av livsstilsförändringar inom primärvården, valdes 

en kvalitativ studie med induktiv ansats. En kvalitativ studie med induktiv ansats fokuserar på 

att beskriva eller förklara ett fenomen i dess naturliga kontext utifrån informanternas 

erfarenheter (Polit & Beck, 2017).  

5.2 Undersökningsgrupp 

Denna studie genomfördes med nio distriktssköterskor inom primärvården som träffar 

patienter som är i behov av livsstilsförändringar. Studien genomfördes på tre vårdcentraler i 

mellersta delen av Sverige. Urvalet i studien var strategiskt, då studien riktade sig till en viss 

målgrupp (Henricson & Billhult, 2017). Inklusionskriterierna i studien var att deltagarna är 

distriktssköterskor som arbetar med patienter i behov av en livsstilsförändring. I 

undersökningsgruppen som enbart var kvinnor, varierade antal verksamma år som färdig 

distriktssköterska mellan tre och ett halvt år till tjugotvå år.  

5.3 Datainsamling 

Data samlades in genom semistrukturerade individuella kvalitativa intervjuer. Intervjuerna 

spelades in för att underlätta analysen. Semistrukturerade intervjuer användes för att täcka 

vissa förutbestämda intervjuområden men fortsatt hålla intervjun öppen. Intervjun anpassades 

efter vad som framkom under samtalet, då forskarens uppgift var att uppmuntra deltagaren till 

att prata fritt runt det förbestämda ämnet. Intervjuguide (bilaga 1) användes som stöd under 

intervjun för att inte missa relevanta frågor (Danielsson, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014).  

5.4 Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med föreståndare på vårdcentralerna via mail (bilaga 2) under våren 2018 för ett 

godkännande att inkludera personal i studien. Föreståndaren skickade sedan vidare 

informationen om studien via bifogat dokument (bilaga 3) till distriktssköterskor på 

vårdcentralen. Möjliga deltagare anmälde sedan intresse genom att svara studieförfattarna via 

mail. Nio distriktssköterskor anmälde intresse av att deltaga i studien. Samtliga intresserade 

distriktssköterskor kontaktades via mail för att boka tid för intervju. Intervjuerna genomfördes 

och spelades in på respektive vårdcentral i september 2018. I samband med intervjun lämnade 

deltagaren skriftligt samtycke till att deltaga i studien samt att studieförfattarna behandlade 

deras personuppgifter (bilaga 4). Intervjuerna pågick under 20-30 min.  
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5.5 Analys 

Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys där metoden går ut på att 

klassificera och tolka innehållet i det insamlade materialet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Denna metod är lämplig där målet är noggranna analyser i studier med få deltagare 

(Danielsson, 2017). Syftet med att analysera kvalitativa data är att organisera, skapa struktur 

och bilda en uppfattning kring insamlat material. De inspelade intervjuerna omvandlades 

ordagrant till text där även pauser och känslouttryck togs med. Texten lästes igenom flera 

gånger för att få en känsla av helheten. Sedan gjordes en meningskodning genom att dela in 

olika textsegment i meningsenheter. Därefter gjordes en meningskoncentrering, där 

meningarna komprimerades och vilket innebär att intervjupersonernas uttalanden drogs 

samman till kortare formuleringar. Genom en meningstolkning, kodades sedan meningarna 

ner ytterligare och grupperades in i relevanta kategorier. Dessa kategorier innehåller själva 

kärnan i intervjuinnehållet (Graneheim & Lundman, 2004).     
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Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Subkategori Kategori 

Jag tycker att det genomsyrar hela 

kontakten med patienten. Jag 

tycker att det är ett grundläggande 

förhållningssätt. Och det börjar 

när jag har första 

telefonkontakten. Så jag känner 

att ett respektfullt förhållningssätt 

och uppmuntrande och en 

tillitsfull relation, där man är 

engagerad men inte påträngande, 

utan man låter dom ha sitt val då, 

det är viktigt. Deltagare 8 

Motiverande samtal genomsyrar 

hela kontakten med patienten. 

Det är ett grundläggande 

förhållningssätt där det är viktigt 

att relationen till patienten är 

respektfull och tillitsfull. 

Patienten tillåts att ha sitt eget 

val.   

Motiverande samtal skapar 

en personcentrerad vård 

Användbar samtalsmetod med 

många användningsområden 

Hade man haft gott om tid så hade 

det ju såklart underlättat. Att man 

kanske hade fått uppdatera sig 

lite, kanske att chefen hade 

uppmuntrat personalen till att gå 

regelbundet på kurser med MI. 

Alla skulle egentligen få gå på 

kurser regelbundet. Ja och sen att 

man kanske skulle kunna 

diskutera med kollegor 

regelbundet och få tillfälle att 

göra det och då få ge råd till 

varandra. Det är ju liksom 

färskvara så man måste ju göra 

det lite regelbundet. Det är ju 

svårt med MI. Deltagare 3 

Mer tid skulle underlätta 

användandet av MI ytterligare. 

Även uppdatering av metoden, 

uppmuntran från chefen eller 

med kurser. Regelbundna möten 

med kollegor gällande MI. 

Kunskap färskvara.  

Brist på tid och kunskap 

försvårar 

Användandet påverkas av olika 

faktorer 
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6. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vid en forskningsstudie som innefattar människor är det viktigt att utforma arbetet efter etiska 

riktlinjer. Forskning som omfattar människor ska enligt Helsingforsdeklarationen skydda 

deltagarnas integritet, värdighet, självbestämmanderätt, privatliv samt personuppgifter (World 

Medical Association, 2013). The Belmont Report tar upp tre primära etiska principer att ta 

hänsyn till. Dessa principer är välgörenhet, respekt för mänskliga rättigheter samt rättvisa. 

Principerna har skapats för att skydda deltagarna i studien (Polit & Beck, 2017). 

Studieförfattarna tar även hänsyn till de grundläggande etiska principer som enligt 

Beauchamp och Childress är principen om autonomi, principen om att göra gott, principen att 

inte skada samt principen om rättvisa. Enligt göra-gott-principen bör deltagarnas risker till 

deltagande i studien balanseras mot forskningens nytta. Studieförfattarna gjorde en risk- och 

nytta bedömning som resulterade i att nyttan till studien övervägde eventuella risker för 

deltagarna (Kjellström, 2017). Etisk egengranskning (bilaga 5) som baseras på lagen om 

etikprövning och forskning som avser människor (SFS 2003:460) är gjord i enlighet med 

Högskolan Dalarnas riktlinjer. Föreståndare och deltagarna i studien har erhållit skriftlig 

information via mail enligt mall från Högskolan Dalarnas etiska råd (bilaga 2 & 3). Informerat 

samtycke till att deltaga i studien samt till att behandla personuppgifter inhämtades från 

studiens deltagare i samband med intervjun (bilaga 4). Anmälan om behandling av 

personuppgifter skickades för godkännande till dataskyddsombudet på Högskolan Dalarna. 

Samtliga uppgifter om deltagarna samt insamlade data behandlades konfidentiellt. Insamlade 

data förvaras inlåst hos studieförfattarna och materialet makuleras efter studiens slutförande. 

Materialet redovisas så att det inte går att sammankopplas till en enskild individ (Kjellström, 

2017). Att deltaga i studien var frivilligt och deltagaren kunde när som helst välja att avbryta 

sitt deltagande (Polit & Beck, 2017).   
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7. RESULTAT  

Analysen resulterade i två kategorier samt sex underkategorier, se tabell 2. Resultatet 

presenteras i löpande text med citat.  

Tabell 2. Tabell över kategorier och underkategorier.  

Kategori Underkategori 

Användbar samtalsmetod med många 

användningsområden 

Användandet varierar 

Motiverande samtal skapar en personcentrerad vård 

Kontinuitet skapar en hållbar förändring 

Användandet påverkas av olika faktorer Situationen avgör 

Brist på tid och kunskap försvårar 

Rutiner och en trygg miljö underlättar 

 

 

7.1 Användbar samtalsmetod med många användningsområden 

Kategorin innefattar i vilken utsträckning distriktssköterskorna använde sig av motiverande 

samtal, vilka patientgrupper motiverande samtal användes till samt det motiverande samtalets 

effekter vid en förändringsprocess. Kategorin byggde på underkategorierna användandet 

varierar, motiverande samtal skapar en personcentrerad vård samt kontinuitet skapar en 

hållbar förändring.  

7.1.1 Användandet varierar 

Hos distriktsköterskorna som deltog i studien varierade användandet av MI, en del använde 

metoden delvis och en del fullt ut. Deltagarna upplevde att motiverande samtal var mer 

användbart på vårdcentralen jämfört med inom hemsjukvården, då det var andra 

patientgrupper som kom till vårdcentralen. Några av deltagarna använde motiverande samtal 

endast i mån av tid medan andra använde motiverande samtal till patienten även då kort tid 

fanns till förfogande. Vidare berättade distriktssköterskorna att det erbjöds motiverande 

samtal då patienten verkade intresserad av det.   

“Alla tolkar och arbetar på sitt vis med MI och ibland  

kanske inte helt efter instruktionsboken”. 

Deltagare 4 
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Deltagarna berättade att motiverande samtal användes då patienten var i behov av någon 

livsstilsförändring som till exempel kost- och motionsvanor, vikt- och sömnproblem, stress 

samt följsamhet till medicinering. Motiverande samtal användes även till patienter med 

beroendeproblematik eller riskbruksproblematik som exempelvis rökavvänjning, 

alkoholberoende, drogberoende och läkemedelsberoende. Vidare användes motiverande 

samtal även till patienter med astma eller KOL samt vid urininkontinens. En deltagare 

upplevde att motiverande samtal med fördel kunde användas till elever med hög frånvaro på 

skolan. Deltagarna berättade att motiverande samtal fungerade väldigt bra till patienter med 

prediabetes och att det var en grupp som var väldigt motiverade till en förändring, då det var 

enda alternativet för dem att undvika att utveckla diabetes.  

Deltagarna i studien menade att motiverande samtal var användbart vid telefonrådgivning och 

då oftast i samband med egenvårdsråd, men även till dem som önskade en läkartid trots att 

behovet kanske inte fanns. Distriktssköterskorna berättade även att de använde motiverande 

samtal i samband med nyupptäckt hypertoni samt vid planerade blodtryckskontroller. Genom 

att använda sig av motiverande samtal menade deltagarna att det skapades goda möjligheter 

att förändra patientens levnadsvanor. I samband med såromläggning ansåg deltagarna att 

användandet av motiverande samtal motiverade patienterna till ökad användning av 

stödstrumpor samt acceptans gällande benlindning, vilket ledde till att sår kunde förebyggas 

samt att pågående sår kunde få en snabbare läkning. Distriktssköterskorna i studien ansåg att 

motiverande samtal bör användas oftare i mötet med patienterna med sår.  

“Det är ju inte så att jag tänker att nu ska jag göra ett MI-samtal här utan det blir ju lite när 

jag gör någonting annat åt patienten.... ja men exempelvis när jag lägger om sår och då 

frågar jag någonting som hur har du det med motionen då? Det gäller speciellt 

blodtryckspatienter. Det faller sig naturligt. Det blir som det blir”. 

Deltagare 6 

7.1.2 Motiverande samtal skapar en personcentrerad vård 

Deltagarna menade att motiverande samtal skapade en allians med patienten. Genom att 

använda sig av motiverande samtal upplevde deltagarna att mötet med patienten blev mer 

lättsamt och avslappnat. Deltagarna ansåg att viktiga delar i samtalet var att lyssna och 

bekräfta patienten. Distriktssköterskorna upplevde att motiverande samtal skapade en 

uppmuntrande och tillitsfull relation mellan vårdgivare och patient, där vårdgivaren var 
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engagerad men inte påträngande. Vidare ansåg distriktssköterskorna som deltog i studien att 

motiverande samtal skapade en ökad inblick, kunskap, delaktighet och trygghet hos patienten 

i sitt eget liv.  

“Vid motiverande samtal skapas ett samförstånd och ett förtroende mellan vårdgivare 

och patient, där vårdgivaren skapar ett hopp och en trygghet hos patienten. Vi gör det 

här tillsammans och jag tror på dig och din förmåga”. 

Deltagare 8 

Deltagarna i studien menade att det krävdes ett grundläggande och respektfullt förhållningsätt 

i arbetet med motiverande samtal. De menade att nyckelorden i förhållningssättet med 

motiverande samtal var respektfull, engagerad och bekräftande. Förhållningssättet inom 

motiverande samtal gav patienten utrymme att själv berätta om sin situation och sina behov. 

Deltagarna upplevde att det var viktigt att utgå från var patienten befann sig och försöka hitta 

lämpliga steg att ta framåt samt även vara lyhörd i mötet med patienten för att uppmärksamma 

patientens behov. Vidare menade distriktssköterskorna att det var vårdgivarens uppgift att 

stötta patienten att nå sitt mål. De menade att det var patienten själv som bestämde vilka val 

de ville göra och att de som vårdgivare fick acceptera det, även om kunskapen sa att det 

kanske inte var det bästa beslutet fullt ut. Deltagarna upplevde även att det krävdes ett 

tålamod och engagemang hos vårdgivaren för att skapa en bra relation i patientmötet. Det var 

även av vikt att förmedla att hjälpen finns när patienten är redo. 

“Det är viktigt att det är patienten själv är den som har sin sjukdom och inte sjukvården. 

Det är upp till patienten själv vad den vill göra som är det viktiga och inte vad vi i 

sjukvården tycker att den ska göra. De allra flesta patienter kan ta eget ansvar och det 

ska vi inte vara rädda för att de kan ta”.  

Deltagare 1 

Deltagarna i föregående studie upplevde att motiverande samtal hade en bra effekt vid en 

förändringsprocess samt skapade goda förutsättningar för patienten att finna en egen 

motivation till eventuella förändringar. Vidare upplevde distriktssköterskorna att det blev mer 

troligt att en förändring verkligen utfördes när patienten själv kom fram till hur förändringen 

skulle genomföras. En erfarenhet hos deltagarna var att endast ett motiverande samtal kunde 

göra stor nytta för en enskild individ i förändringsprocessen. Några deltagare upplevde att det 
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fanns möjlighet att använda sig av motiverande samtal trots en kort mottagningstid, då några 

enstaka frågar kunde starta en tankeprocess hos patienten.  

Ska det kunna bli en förändring så måste det ju komma från patienten själv och då är det 

ju bra om de kommer på lösningarna själv. För jag kan ju säga vad som helst, men om 

det inte passar in på dom så spelar det ju ingen roll.   

Deltagare 9 

Distriktssköterskorna berättade att när de använde motiverande samtal var det oftast med 

tekniken med öppna frågor. Vidare framkom det från deltagarna att de genom att använda 

öppna frågor främjade en förändringsprocess där målet var att starta en tankeprocess hos 

patienten. De upplevde att med hjälp av öppna frågor kunde patienterna bli mer medvetna om 

vad de själva kunde påverka i sitt liv för att få ett bättre mående, samt att det var patientens 

egna upplevelse av förändringsbehov gällande livsstilen som styrde samtalet.  

7.1.3 Kontinuitet skapar en hållbar förändring 

Deltagarna ansåg att om förändringen skulle bli bestående krävdes det att distriktssköterskan 

tog sig tid och följde upp patienten samt strävade efter en kontinuitet, där patienten fick 

komma tillbaka till en och samma distriktssköterska. Genom det motiverande samtalet 

skapade distriktssköterskan tillsammans med patienten en plan hur patienten skulle nå sina 

mål. Deltagare i studien ansåg att målet med förändringen skulle ligga på en rimlig nivå för att 

förändringen skulle bli bestående och minimera risken att falla tillbaka till gamla vanor. 

Vidare upplevde de att det krävdes mycket av patienten för att kunna ändra på ett beteende.  

“Jag har ju haft viktsamtal och det är ju svårt. Visst de går ner lite i vikt medans de går 

hos mig, men sedan när man släpper det lite, så blir det att de kommer in i sina gamla 

rutiner igen. Då kanske man får ha dem lite längre och följa upp och att det blir en 

morot också”. 

Deltagare 2 

Deltagarna upplevde en glädje och stolthet hos patienten när en livsstilsförändring lyckades. 

De menade att när patienten såg en positiv spiral gällande viktnedgång, ledde det till en ökad 

motivation hos patienten till fortsatta förändringar gällande livsstilen. Distriktssköterskorna 

belyste vikten av att vårdgivaren skapade sig en bild av patientens liv som en helhet och vad 

de mår bra av och genom det fick patienten en positiv bekräftelse som var väldigt viktig i 
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förändringsprocessen. Deltagarna upplevde en befrielse hos patienten när de fick en 

bekräftelse att de gjorde allting rätt och att det var viktigt att inte lägga en för stor börda på 

patienten.  

“Ja man blir väldigt glad när man ser att det funkar och att de får ut något av samtalet. 

Jag hade en patient med blodtrycksmedicin och man såg att hon aldrig motionerade, 

men som sen började och blodtrycket blev bättre. Det är då skönt att få feedback och 

höra hur bra de mår sedan när de kommit igång att röra på sig och fått till lite rutiner 

kring det”.  

Deltagare 3  

7.2 Användandet påverkas av olika faktorer 

Denna kategori beskriver distriktssköterskornas erfarenheter om vad som påverkade 

användandet av motiverande samtal. Kategorin beskriver även hur ytterligare användning 

kunde uppnås. Huvudkategorin innehåller underkategorierna situationen avgör, brist på tid 

och kunskap försvårar samt rutiner och en trygg miljö underlättar.   

7.2.1 Situationen avgör 

Deltagarna upplevde att det var patientsituationen som avgjorde användandet av motiverande 

samtal och att det var helt beroende av vilken patient som satt framför dem. För att patienten 

inte skulle känna sig påhoppad upplevde deltagarna att det var viktigt att känna av 

patientsituationen vid användandet av motiverande samtal. Vidare menade deltagarna att det 

var av stor vikt att anpassa samtalet utifrån patientens behov och att ha fingertoppskänsla 

gällande vilka frågor som skulle ställas. En svårighet med metoden ansågs vara att främst de 

äldre patienterna förväntade sig att få information och råd levererad till sig och att det var 

distriktssköterskan som skulle bestämma åt dem. Innan deltagarna började använda sig av 

motiverande samtal gav de enbart information till patienten där samtalet ofta var som en 

monolog.  

 

“Förut var det ju lite mer att man skulle informera. Så var det ju. Ge information 

muntligt, skriftligt och en broschyr. Inte så mycket bolla med patienten, man skulle ge 

information och leverera något”.  

Deltagare 2 
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En svårighet som deltagarna upplevde med motiverande samtal var när motstånd möttes i 

samtalet och vårdgivare och patient inte kunde komma fram till någon lösning. De menade 

även att om patienten inte alls gick att motivera var det ingen mening att försöka övertala 

patienten till en förändring. I dessa situationer upplevde de att det var lättare att backa och 

försöka nå fram till patienten vid ett senare tillfälle. Deltagarna upplevde att det ibland kunde 

ta flera besök att komma så långt i samtalet att det ledde till en förändring hos patienten. 

Vidare upplevde distriktssköterskorna att det ibland kunde vara svårt att avbryta patienten när 

den fick prata fritt och då gällde det att lära sig att använda stoppknappen och arbeta enligt 

samtalsprocessen. 

“Det svåra är när patienterna inte alls går att motivera oavsett vilka verktyg som 

används. Hästen kan ledas till vattnet, men det går inte att tvinga hästen att dricka". 

Deltagare 8 

En annan svårighet som deltagarna i studien upplevde var när patient och distriktssköterska 

hade olika förväntningar inför ett besök. Patienten var inställd på att ta ett blodtryck och blev 

fundersam när distriktssköterskan började diskutera kring patientens livsstil. En annan 

upplevelse från de intervjuade distriktssköterskorna var att patienter med benlindning och 

stödstrumpor var en patientgrupp med bristande följsamhet. Trots upprepad information 

gällande de positiva effekterna av användandet av benlindning och stödstrumpor, så var 

erfarenheten att de inte lyssnade så mycket. Vidare menade deltagarna att det ibland var svårt 

att nå fram till patienten med budskapet trots att de tyckte att de var tydliga. Deltagarna 

upplevde att de flesta patienter visste vad och hur de borde göra men att steget till förändring 

ibland var för stort. Deltagarna ansåg att det var en svårighet att använda motiverande samtal 

till patienter som saknade förmågan att förstå och ta till sig information. 

“Även om man tycker att de kanske inte tar in någonting, så kanske man sår ett frö. Så 

kanske det längre fram kan bli någonting ändå. Man kanske inte får med sig patienten på 

en gång, men att man ändå kan så ett frö som kan bli något med tiden”. 

Deltagare 3 
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7.2.2 Brist på tid och kunskap försvårar 

Tidsbrist kunde ibland vara en anledning till icke användning av motiverande samtal hos 

deltagarna då de upplevde att det kunde vara svårt att hinna med motiverande samtal i det 

pressade tidsschemat på distriktssköterskemottagningen. Tidsbristen påverkade användandet 

av motiverande samtal, trots deras vetskap att det egentligen inte tog längre tid att använda sig 

av motiverande samtal. De upplevde vidare att det var svårt att hinna lyssna på patientens 

berättelse, för att mottagningen rullade på så fort. De menade att det ibland kunde kännas 

lättare och snabbare med invanda rutiner som att bara ge information och säga åt patienten 

vad den ska göra. Deltagarna berättade att de vid tidsbrist fick göra prioriteringar kring vad 

besöket ska handla och i dessa fall tog de upp endast det viktigaste. Vidare upplevde 

deltagarna att det vid ett motiverande samtal krävdes det lite mer tankeverksamhet från 

vårdgivaren gällande bland annat formulering av frågor jämfört med ett samtal där det enbart 

ges information.  

“Det kan vara tidsmässigt att man inte hinner för att det kanske går i ett... då kanske det 

är lättare att säga: Gör så här! ...har man ont om tid så är det lätt att man struntar i MI 

och ger information istället”. 

Deltagare 3 

Samtliga deltagare var utbildade i motiverande samtal och flertalet hade även ytterligare 

utbildning inom samtalsmetoden. Trots genomförd utbildning menade deltagarna att bristande 

kunskap gällande motiverande samtal försvårade och minskade användandet av 

samtalsmetoden samt ledde till att den ibland inte användes fullt ut. Vidare menade de att 

kunskap var en färskvara så en kontinuerlig uppdatering och repetition av metoden med 

kurser och inspirationsdagar skulle underlätta användandet ytterligare. Distriktssköterskorna 

ansåg att regelbundna möten med kollegor, där metoden kunde repeteras och övas på 

varandra, skulle vara positivt och ett hjälpmedel för den enskilde individen. 

Distriktssköterskorna berättade även att de upplevde att det fanns goda möjligheter till att 

vidareutbilda sig inom samtalsmetoden.   

“Motiverande samtal ingick ju i min sjuksköterske- och distriktssköterskeutbildning. Men 

man tappar ju det där känner jag. Man skulle behöva uppdatera sig lite hela tiden”. 

Deltagare 3  
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7.2.3 Rutiner och en trygg miljö underlättar  

Studiens deltagare ansåg att en kunskap och trygghet hos vårdgivaren ökade tryggheten hos 

patienten och det underlättade i förändringsprocessen. För att göra ett bra motiverande samtal 

upplevde deltagarna att det underlättade att vara en mogen människa, ha en reflekterande 

personlighet samt ha ett gott samarbete med patienten. Ett intresse för samtalsmetodik samt 

ett tålamod var ytterligare faktorer som deltagarna nämnde som kunde underlätta användandet 

av motiverande samtal. Genom arbetslivserfarenhet upplevde distriktssköterskorna att deras 

kunskap av att känna av situationen i mötet med patienten ökade. De upplevde även att 

arbetslivserfarenheten ledde till en ökad kunskap i samtalsteknik. 

“I början tänkte jag nog att det var jobbigare just det där med hur jag skulle få patienten 

att tänka så som jag vill? Det var nog klurigt. Men det är ju inte lätt idag heller, men 

man vet ju lite mer med tiden hur man kan vinkla, vända och vrida för att få det lite 

lättare i samtalet och sådär”.  

Deltagare 2 

En bra arbetsmiljö, med möjlighet att sätta av lite mer tid för patienterna i inledningsfasen, 

upplevde deltagarna skapade bra förutsättningar för att använda motiverande samtal samt 

minska framtida besök för patienten. Deltagarnas erfarenheter var att när det fanns möjlighet 

att själv styra över tidboken stimulerade det användandet av motiverande samtal. Utarbetade 

rutiner kring användandet av motiverande samtal samt få mer tid att verkställa de nya 

rutinerna och ändra sitt tankesätt ansåg deltagarna skulle underlätta ytterligare användning av 

motiverande samtal. Vidare upplevde distriktssköterskorna att det skulle underlätta och 

minska svårigheterna om det fanns ett team runt patienten innehållande sjukgymnast, 

arbetsterapeut och dietist som skulle kunna lägga upp en plan tillsammans med patienten om 

lämpliga förändringar. 

“Man har inte tid att använda motiverande samtal. Fast man vet innerst inne att det inte tar 

längre tid, men det blir till att man bara kör igenom sin mall och sedan ”thats it” liksom. Så 

det tänker jag att man kan kalla landa i det och få tid att få in lite rutiner så att det kanske 

inte tar sådan lång tid i slutändan”. 

 Deltagare 1 
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Deltagarna upplevde det viktigt att implementera motiverande samtal i hela verksamheten, 

inklusive chefer och ledning. Att använda motiverande samtal i det dagliga arbetet var inget 

som deltagarna ansågs synliggjordes från verksamhetschefer. De upplevde inget stöd eller 

direktiv från verksamhetschef kring användningen av motiverande samtal. Vidare menade 

distriktssköterskorna att trots att det blev mer och mer utbrett att använda samtalsmetoden, 

fanns det ingen särskild instruktion kring hur motiverande samtal skulle användas i 

verksamheten. De ansåg vidare att målet var att sträva efter ytterligare användning av 

metoden samt att det skulle ingå i de ordinarie arbetsuppgifterna. 

“Viktigt att man implementerar det ytterligare i verksamheten och visar kanske uppifrån 

att man värdesätter det, för signaler som kommer uppifrån det sätter ju sin prägel på 

kulturen på en arbetsplats”.  

Deltagare 8 
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8. DISKUSSION 

8.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultatet i föreliggande studie visar att distriktssköterskorna upplever motiverande samtal 

som ett användbart verktyg till många olika patientgrupper som är i behov av någon typ av 

livsstilsförändring. Användandet av motiverande samtal uppmuntrar till ett personcentrerat 

förhållningssätt samt ökar patientens medvetenhet, motivation och glädje i 

förändringsprocessen. Olika förväntningar med ett besök samt brist på motivation hos 

patienten försvårar användandet av motiverande samtal. Vidare upplever de att brist på tid och 

kunskap är ytterligare faktorer som försvårar användandet samt att rutiner och en trygg miljö 

underlättar användandet av motiverande samtal. Uppdatering i samtalsmetoden samt 

implementering i verksamheten är viktiga delar för ytterligare användning av motiverande 

samtal. 

8.2 Resultatdiskussion 

Studien visar att distriktssköterskorna upplever att motiverande samtal är användbart till 

många olika patientgrupper som är i behov av någon typ av livsstilsförändring. Vidare 

framkom det att merparten av deltagarna använder sig av motiverande samtal i samband med 

blodtryckskontroller. Dobber et al. (2018) menar att sjukvårdspersonal har en viktig roll att 

öka den inre motivationen hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar som är i behov av 

någon form av livsstilsförändring. Motiverande samtal kan med fördel användas för att 

underlätta vid en livsstilsförändring (Dobber et al., 2018). Patienter med hjärt-kärlsjukdomar 

är en grupp som utgör en väldigt stor del av mottagningsbesöken hos distriktssköterskor inom 

primärvården. Basen i behandlingen hos denna patientgrupp ska vara riktat mot att förbättra 

livsstilen som till exempel ökad fysisk aktivitet, bättre kostvanor, viktminskning samt 

hantering av stress. Genom livsstilsåtgärder som detta minskar risken för ytterligare hjärt-

kärlsjukdomar samt minskar användandet av läkemedel (Statens beredningar för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2007). Distriktssköterskan kan i mötet med dessa patienter använda sig av 

motiverande samtal för att motivera till en livsstilsförändring.  

I föreliggande studie framkommer att deltagarna anser att motiverande samtal skapar en 

allians med patienten vilket lägger grunden till en personcentrerad vård. I enlighet med detta 

menar flera studier att motiverande samtal skapar goda förutsättningar för en personcentrerad 

vård (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2014; Ekman et al., 2011; Zoffman et al., 

2016). Enligt Ekman et al. (2011) är det patientens egna berättelse som ligger till grund för 

den personcentrerade vården och personens unika perspektiv ges likvärdig giltighet som det 
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professionella perspektivet. En annan studie menar att den personcentrerade vården står i 

relation till sjuksköterskans egenskaper, vårdmiljön, personcentrerade processer samt 

förväntade resultat (McCormack & McCance, 2006). Studier av Brobeck et al. (2014) och 

Pollak et al. (2015) beskriver att en ömsesidig interaktion mellan patient och sjuksköterska 

bidrar till patientens välbefinnande och är av vikt för ett framgångsrikt samtal om livsstil. 

Patientens vilja att skapa livsstilsförändring i kombination med sjuksköterskans känslighet i 

samtalet skapar en god grund för förändring (Brobeck et al., 2014). 

I studien framkommer att motiverande samtal skapar delaktighet och trygghet hos patienten 

som leder till en ökad förståelse hos patienten till sin egna kapacitet till förändring. Studiens 

deltagare upplever att motiverande samtal även leder till en ökad följsamhet samt motivation i 

förändringsprocessen. Detta bekräftas av studierna Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh 

(2011) samt Östlund, Wadensten, Kristofferzon och Häggström (2015) som visar att 

distriktssköterskans arbete på vårdcentral med patienter som behöver förändra sin livsstil 

underlättas genom att använda sig av motiverande samtal. Distriktssköterskorna upplevde att 

det motiverande samtalet framkallar en drivkraft och motivation till förändring hos patienten. 

Vidare visar studierna att motiverande samtal skapar bättre möjligheter till att öka 

motivationen till förändring och att hitta patienternas egna förmågor till att utföra 

förändringen (Brobeck et al., 2011; Östlund et al., 2015; Östlund et al., 2016). Motiverande 

samtal bidrar till en mer hälsosam livsstil hos patienten (Brobeck et al., 2011). I motsats till 

detta visar andra studier att motiverande samtal inte har någon signifikant effekt på 

blodtrycket (Landry et al., 2015), långtidsblodsocker, fysisk aktivitet eller kostvanor (Jansink 

et al., 2013). Enligt en rapport från SBU (2014) har motiverande samtal inte någon större 

effekt än andra behandlingsmetoder vid förändring av kostvanor, fysisk aktivitet eller 

blodsocker. I samma rapport skriver SBU att motiverande samtal har effekt till personer med 

stort alkoholintag (SBU, 2014). 

Det framkommer i föreliggande studie att det krävs mer eftertänksamhet av vårdgivaren vid 

ett motiverande samtal jämfört med när det enbart ges information. Brobeck et al. (2011) visar 

i sin studie att motiverande samtal ställer högre krav på vårdpersonalen som använder sig av 

metoden. De menar vidare att distriktssköterskan bör upprätthålla ett öppet sinne under hela 

samtalet för att öka denna metods effektivitet samt undvika att gå tillbaka till den tidigare 

metoden att helt enkelt ge råd (Brobeck et al., 2011). Föreliggande studie visar att 

motiverande samtal inte används i lika stor utsträckning vid tidsbrist. Östlund, Wadensten, 

Häggström och Kristofferzon (2013) visar i sin studie att avsatt tid för motiverande samtal 
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ökar och främjar användningen av samtalsmetoden hos distriktssköterskor inom 

primärvården. 

Föreliggande studie visar att alla deltagande distriktssköterskor har utbildning inom 

motiverande samtal. Trots att alla har utbildning inom metoden upplevs en brist på kunskap 

vilket försvårar användandet av motiverande samtal. Tidigare studier visar att utbildning med 

efterföljande workshops gällande motiverande samtal utvecklar och bibehåller kompetensen 

hos sjukvårdspersonalen inom samtalsmetoden (Dobber et al., 2018; Östlund et al., 2013). 

Inom hälso- och sjukvården kommer ständigt nya forskningsresultat och det ställs ökade krav 

på sjukvårdspersonal. Kunskap är en färskvara som hela tiden behöver uppdateras för att 

hållas vid liv vilket gör att kontinuerlig utbildning och uppdatering av metoder är en 

förutsättning för att utföra vård med god kvalitet. Arbetsgivaren bör därför uppmuntra 

personalen till kompetensutveckling (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Studien visar att det finns intresse för ytterligare användning inom samtalsmetoden 

motiverande samtal. Studien visar även att distriktssköterskorna anser att det är viktigt att 

sprida kunskap om motiverande samtal till hela personalstyrkan samt att få tydligare direktiv 

om hur motiverande samtal ska användas i verksamheten. En studie av Östlund et al. (2015) 

visar att motiverande samtal skapar en glädje och ett intresse hos distriktssköterskan att 

fortsätta att utvecklas och lära sig mer om metoden. Studien visar även att det finns ett 

intresse för att utveckla användandet av metoden på arbetsplatsen (Östlund et al., 2015). En 

annan studie visar att en mentor i arbetet med motiverande samtal är positivt och ökar den 

självvärderade kunskapen kring motiverande samtal samt minskar barriärer som finns kring 

att samtala om livsstilsförändringar (Pollak et al., 2015).  

8.3 Metoddiskussion 

Syftet styr valet av forskningsmetod och då distriktsköterskans erfarenheter undersöktes i den 

här studien är det lämpligt med en kvalitativ design med induktiv ansats (Polit & Beck, 2017). 

Den kvalitativa designen skapar en djupare förståelse för det som studeras. Den kvantitativa 

designen är i detta fall olämplig då en kvantitativ studie svarar på en fråga utan djupare analys 

(Henricsson & Billhult, 2017). Den induktiva ansatsen används då det inte finns tillräckligt 

med kunskap om ett fenomen vilket motsvarar det fenomen som studeras i denna studie. I en 

deduktiv ansats omprövas befintliga data i ett nytt sammanhang, vilket inte var fallet i denna 

studie (Elo & Kyngäs, 2007). I denna studie har syftet kunnat besvaras med vald metod vilket 

ses som en styrka i studien. 
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Samtliga intresserade deltagare inkluderades i studien då de uppfyllde kriterierna samt att 

antalet deltagare passade studiens syfte. Detta i enlighet med Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) som menar att det är av vikt att fånga intresserade studiedeltagare som vill 

berätta om fenomenet. Antalet deltagare i en kvalitativ studie styrs av studiens syfte samt 

kvalitet på data. Då deltagarna anmälde sitt intresse till studieförfattarna finns det risk att 

distriktssköterskorna som anmäler sitt intresse är de som använder sig av motiverande samtal i 

större utsträckning. Detta kan minimera överförbarheten till en större grupp. Samtliga 

distriktssköterskor i studien är kvinnor och eventuellt krävs ytterligare forskning för att 

resultatet ska kunna överföras till både män och kvinnor. Distriktssköterskorna i studien har 

en stor variation gällande arbetslivserfarenheten, vilket ökar möjligheten att få ut så mycket 

som möjligt inom det valda ämnet. Variationen av arbetslivserfarenhet hos 

distriktssköterskorna stärker därmed studiens trovärdighet och överförbarhet till andra 

relevanta situationer. Då deltagarna i studien var fördelade på tre olika vårdcentraler med 

varierande antal anställda och antal patienter stärker även detta studiens trovärdighet och 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004).  

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade individuella intervjuer då denna 

intervjuform underlättar för att kunna ta del av distriktssköterskornas erfarenheter och få en 

möjlighet till en djupare förståelse av fenomenet (Polit & Beck; Kvale & Brinkmann, 2014).  I 

enlighet med Polit och Beck (2017) är personliga intervjuer den bästa metoden för att samla in 

undersökningsdata då kvaliteten på den insamlade informationen är hög samt att antalet som 

tackar nej till att delta i studien anses vara låg. Ytterligare en fördel med intervjuformen är att 

intervjun hålls öppen och anpassas under intervjuns gång (Danielsson, 2017; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Nackdelen är att intervjuerna är tidskrävande då det behövs omfattande 

förberedelser (Polit & Beck, 2017). Ytterligare en svaghet med intervjuformen kan vara att 

vissa svar blir utsvävande och då inte svarar på syftet. Den intervjuguide som användes under 

intervjuerna hade inte tidigare testats genom en pilotstudie, vilket kan ses som svaghet då en 

del svar inte svarar på syftet. Då ingen tidigare erfarenhet av att leda intervjuer fanns kunde 

det leda till att relevanta följdfrågor inte ställdes. Intervjuerna genomfördes av båda 

studieförfattarna och det ses som en styrka för att detta säkerställer intervjuns flöde och 

innehåll. Intervjuerna genomfördes under en kort period på två dagar i september 2018, vilket 

ökar pålitligheten i datainsamlingen. Om en datainsamling är omfattande och sträcker sig över 

en längre period kan det finnas risk för inkonsekvens vid datainsamlingen, som kan leda till 

en försämrad kvalitet på intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjumaterialet gav 
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en omfattande och varierad bild av området som studerades och insamlade data var tillräcklig 

avseende syftet och antalet deltagare. 

Vid första kontakten med föreståndarna på respektive vårdcentral skickades informationsbrev 

till både föreståndare och distriktssköterska. Detta gjorde att föreståndarna och intresserade 

deltagare enklare kunde bilda sig en uppfattning om den kommande studien. Det var svårt att 

rekrytera deltagare till studien och en anledning till detta kan vara att föreståndarna blev 

ombedda att vidarebefordra informationsbrevet gällande studien till distriktssköterskorna. 

Detta kan ha bidragit till att vissa distriktssköterskor inte fick information om studien. Fler 

intresserade studiedeltagare kunde möjligtvis ha rekryterats om informationen skickades till 

distriktssköterskorna direkt istället för via föreståndarna. Intervjuerna som gjordes 

genomfördes i lokaler utan störningar vilket bidrog till att det inspelade materialet var av god 

kvalité vilket minskar risken för uteblivna ord på grund av dålig ljudkvalitet (Danielsson, 

2017). 

Studieförfattarna anser att valet av analysmetod var passande då målet var att göra noggranna 

analyser (Danielsson, 2017). Genom att transkriberingen gjordes genom att även skriva ut 

pauser och känslouttryck bibehölls sammanhanget och känslan från intervjun. En svaghet med 

analysmetoden kan vara att textens sammanhang under analysens gång faller bort (Graneheim 

& Lundman, 2004). En styrka i studien är att analysens samtliga steg utfördes av båda 

studieförfattarna och enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) ökar detta 

tillförlitligheten. Genom att analysen görs av båda författarna ger det en djupare förståelse för 

innehållet i insamlade data samt minskar risken för ofullständiga och felaktiga kategorier och 

underkategorier. Ett exempel på analysen presenteras i metoden vilket ökar studiens 

trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En noggrann och tydlig beskrivning av 

design, undersökningsgrupp, urval, datainsamling, tillvägagångssätt samt analysprocessen har 

gjorts vilket ökar överförbarheten. Överförbarheten stärks ytterligare då resultatet har 

presenterats tillsammans med citat (Graneheim & Lundman, 2004).   

8.4 Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans 

Denna studie ger en ökad förståelse för distriktssköterskans erfarenheter att använda 

motiverande samtal till personer i behov av livsstilsförändringar inom primärvården. Den 

ökade kunskapen underlättar användandet av motiverande samtal i det dagliga arbetet. Genom 

användande av motiverande samtal skapas förutsättningar för en förbättrad hälsa hos 

befolkningen (Brobeck et al., 2011). En ökad hälsa hos befolkningen leder till 
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samhällsekonomiska fördelar. Motiverande samtal främjar patientens integritet, medverkan 

samt självbestämmanderätt i enlighet med autonomiprincipen. 

8.5 Etiska aspekter utifrån klinisk nytta 

Författarna ser nyttan med motiverande samtal i den kliniska kontexten genom att den ökar 

möjligheten i en förändringsprocess hos patienter som är i behov av någon typ av 

livsstilsförändring. Vid minskad användning av motiverande samtal finns det risk att den 

personcentrerade vården faller bort. Vidare följer föreliggande studie göra-gott-principen, då 

studieförfattarna anser att denna studie kan vara till stor nytta då det bidrar till ny kunskap 

som ökar möjligheten samt bidrar till en bättre hälsa och mående hos befolkningen 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). 

8.6 Slutsats 

Motiverande samtal är användbart i många olika sammanhang och till flera olika 

patientgrupper. Genom att använda motiverande samtal skapas förutsättningar till en 

livsstilsförändring. Motiverande samtal bidrar till ett personcentrerat förhållningssätt och en 

personcentrerad vård. Det finns faktorer som underlättar och försvårar användandet av 

motiverande samtal. För att öka användandet av samtalsmetoden krävs rutiner, tillräckligt 

med tid samt att samtalsmetoden implementeras i verksamheten.  

8.7 Förslag till fortsatt forskning 

För att generalisera resultatet och belysa distriktssköterskans erfarenhet av att använda 

motiverande samtal vore det önskvärt med ytterligare forskning som är mer omfattande samt 

rikstäckande. Studieförfattarna anser att det kan vara av vikt att göra liknande studier inom 

andra landsting eller regioner för att se eventuella skillnader i användandet av motiverande 

samtal. Vidare forskning kan även studera skillnader i användandet av motiverande samtal i 

glesbygd jämfört med tätort. 

9. SJÄLVSTÄNDIGHETSDEKLARATION 

Författare Anne Terese Skott Dahlgren och författare Ida Mopers har i lika stor omfattning 

bidragit till alla delar av denna uppsats.  
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BILAGOR 

Bilaga 1, Intervjuguide  

1. Berätta gärna om din arbetslivserfarenhet som distriktssköterska. 

Följdfrågor:  

Antal år som distriktssköterska?  

Hur många år har du jobbat på den här vårdcentralen? 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

 

2. Hur används motiverande samtal på din vårdcentral? 

Följdfrågor: 

Vilka erfarenheter har du från andra vårdcentraler? 

Hur stödjer enhetschef arbetet med motiverande samtal? 

Hur ser din utbildning ut inom motiverande samtal? 

 

3. Hur använder du motiverande samtal? 

Följdfrågor:  

Till vilka patientgrupper använder du dig av MI? 

Vilka fördelar upplever du med MI?  

Vilka nackdelar finns med samtalsmetoden? 

Vilka faktorer påverkar att du inte använder dig av motiverande samtal? 

Vad kan underlätta ytterligare användning av motiverande samtal? 

Beskriv dina erfarenheter av motiverande samtal i ditt dagliga arbete? 

 

4. Vad har du för erfarenheter kring motiverande samtal i mötet med patienter som är i 

behov av någon typ av livsstilsförändring? 

Följdfrågor:  

Hur använder du dig av motiverande samtal i detta sammanhang?  

Vilka livsstilsförändringar kan det handla om?  

Någon typ av livsstilsförändring som är mer representerad?  

Kan du beskriva några svårigheter i mötet med dessa patienter? 

 

5. Finns det något mer du vill tillägga som rör detta område? 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2, Brev till föreståndare på vårdcentral 

Information om examensarbete gällande distriktssköterskans arbete gällande 

motiverande samtal inom primärvården 

Vi är två blivande distriktssköterskor som studerar på Högskolan Dalarna och under hösten 

kommer vi att skriva vårt examensarbete inom omvårdnad. Syftet med studien är att beskriva 

distriktssköterskans arbete med motiverande samtal kring livsstilsförändringar till patienter 

inom primärvården. Vi önskar därför Ditt godkännande att genomföra studien på Din 

vårdcentral. Vi undrar om Du har möjlighet att välja ut några distriktssköterskor som arbetar 

med motiverande samtal och som är intresserade av att deltaga i studien. Bifogat dokument 

lämnas till intresserade deltagare.  

Det har visat sig att en personcentrerad vård i kombination med motiverande samtal till 

patienter i behov av livsstilsförändring skapar goda förutsättningar för förändring mot en 

bättre hälsa. Tidigare studier visar även att motiverande samtal inom livsstilsförändringar har 

god effekt på patienternas hälsa. Enligt vår kunskap finns få studier som undersökt 

distriktssköterskans arbete med motiverande samtal till patienter med behov av 

livsstilsförändringar inom primärvården.  

Vi tänker oss att intervjua åtta-tio stycken distriktssköterskor inom primärvården. Vi har valt 

att göra ett strategiskt urval då endast distriktssköterskor ingår i studien. Vi planerar att 

genomföra intervjuer som beräknas ta 30 min och vi kommer att använda oss utav en 

ljudbandspelare. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och vi kommer att lagra 

informationen från inhämtade intervjuer inlåst hos studieansvariga. När sedan materialet är 

bearbetat och analyserat, makuleras det.  

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt och de kan när som helst avbryta sitt deltagande 

utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna i januari 2019.  När studien slutförts informeras Ni via brev som 

innehåller en sammanfattning av studien samt information om var Ni kan ta del av den 

kompletta uppsatsen.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

Falun 180501 

Med vänliga hälsningar 

Anne Terese Skott Dahlgren  Ida Mopers 

 

       

mailadress och telefon   mailadress och telefon 

  



 

 
 

Bilaga 3, Informationsbrev till personal på vårdcentralerna 

Information om examensarbete gällande distriktssköterskan arbete gällande 

motiverande samtal inom primärvården 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vi är två blivande 

distriktssköterskor som studerar på Högskolan Dalarna och under hösten kommer vi att 

skriva vårt examensarbete inom omvårdnad.   

Det har visat sig att en personcentrerad vård i kombination med motiverande samtal till 

patienter i behov av livsstilsförändring skapar goda förutsättningar för förändring mot en 

bättre hälsa. Tidigare studier visar även att motiverande samtal inom livsstilsförändringar 

har god effekt på patienternas hälsa. Enligt vår kunskap finns få studier som undersökt 

distriktssköterskans arbete med motiverande samtal till patienter med behov av 

livsstilsförändringar inom primärvården. Syftet med studien är därför att beskriva 

distriktssköterskans arbete med motiverande samtal kring livsstilsförändringar till 

patienter inom primärvården.  

Vi tänker oss att intervjua åtta-tio stycken distriktssköterskor inom primärvården. Vi har 

valt att göra ett strategiskt urval då endast distriktssköterskor ingår i studien. Vi planerar 

att genomföra intervjuer som beräknas ta 30 min och vi kommer att använda oss utav en 

ljudbandspelare. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och vi kommer att lagra 

informationen från inhämtade intervjuer inlåst hos studieansvariga. När sedan materialet 

är bearbetat och analyserat, makuleras det.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av 

en uppsats vid Högskolan Dalarna i januari 2019.  När studien slutförts informeras Du 

via brev som innehåller en sammanfattning av studien samt information om var Du kan 

ta del av den kompletta uppsatsen.  

Vid intresse att deltaga i studien ber vi Dig att meddela intresse via mail till 

studieförfattarna. Vi kommer sedan att kontakta Dig för att boka in tid för intervjun.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

Falun 180501 

Med vänliga hälsningar  

Anne Terese Skott Dahlgren  Ida Mopers 

 

mailadress och telefon                                  mailadress och telefon 

      

 



 

 
 

Bilaga 4, Samtyckesblankett studiedeltagare 

Samtycke till deltagande i studie samt lagring av personuppgifter 

Vi är två blivande distriktssköterskor som studerar på Högskolan Dalarna och under hösten 

kommer vi att skriva vårt examensarbete inom omvårdnad.   

Genom att fylla i nedanstående uppgifter lämnas samtycke till att Anne Terese Skott 

Dahlgren och Ida Mopers får utföra studien med syfte att beskriva distriktssköterskans 

arbete med motiverande samtal till patienter inom primärvården som är i behov av en 

livsstilsförändring. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

Materialet inhämtas genom intervjuer som spelas in. Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och vi kommer att lagra informationen från inhämtade intervjuer inlåst hos 

studieansvariga. När sedan materialet är bearbetat och analyserat, makuleras det.  

Samtycke ges till att personuppgifter lagras under tiden studien utförs och kan när som 

helst tas tillbaka. Endast studieansvariga kommer att hantera dessa uppgifter och 

uppgifterna kan rättas av studiedeltagare under studiens gång. Uppgifterna makuleras vid 

studiens godkännande, senast februari 2019. Högskolan Dalarna är under denna studie 

personuppgiftsansvarig. Studiedeltagare har möjlighet att framföra klagomål gällande 

hantering av personuppgifter till datainspektionen. Vid frågor kan kontakt tas med 

dataskyddsombudet på Högskolan Dalarna, dataskydd@du.se.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna i 

januari 2019.  När studien slutförts informeras Du via mail som innehåller en 

sammanfattning av studien samt information om var Du kan ta del av den kompletta 

uppsatsen.  

Namn  _________________________________________________ 

Telefonnummer _________________________________________________ 

Mailadress  _________________________________________________ 

Ort och datum _________________________________________________ 

Underskrift  _________________________________________________ 

 

Med vänliga hälsningar  

Anne Terese Skott Dahlgren  Ida Mopers 

h17ansko@du.se   h17idamo@du.se 

072–2343346   070–2877767 



 

 

Bilaga 5, Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor   

Projekttitel: Distriktssköterskans arbete med motiverande samtal till patienter inom 

primärvården som är i behov av en livsstilsförändring 

Student/studenter: Anne Terese Skott Dahlgren och Ida Mopers 

Handledare: Alexandra Eilegård Wallin         

 Ja  Tveksamt  Nej  

  

1  

  

  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?   

  

     X 

  

2  

  

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?    

  

     X 

  

3  

  

  

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?   

   

     X 

  

4  

  

  

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)?  

  

     X 

  

5  

  

  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)?  

  

     X 



 

 

  

6  

  

  

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)?   

  

Med känsliga personuppgifter avses, enligt  

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening  

  

     X 

  

7  

  

Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)?  

   

     X 

               Fastställd av Forskningsetiska 


