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Sammanfattning 
    
Ohälsosamma levnadsvanor är ett växande problem i dagens samhälle. Följdsjukdomar 
uppkommer som hade kunnat förebyggas. Motiverande samtal är en metod som 
används av distriktssköterskor idag, som handlar om att få patienten att skapa en 
förändring genom egen motivation. Distriktssköterskan ska genom reflektivt lyssnande 
återge patientens tankar och föra en dialog angående problemet. Problem är ofta långt 
gångna innan vård söks, vilket påvisar bristen av hälsoprevention. Syftet med studien är 
att beskriva distriktssköterskans upplevelse av att arbeta hälsofrämjande med 
motiverande samtal som metod. Studiens design är kvalitativ med induktiv ansats. Data 
samlades in genom att intervjua åtta distriktssköterskor. Materialet analyserades utifrån 
kvalitativ innehållsanalys. Det framkom två huvudkategorier och åtta underkategorier.   
 
I den första huvudkategorin, som handlar om förutsättningar för motiverande samtal 
som metod, påvisas att det motiverande samtalet är en användbar metod vid förändring 
av levnadsvanor. Distriktssköterskorna upplevde att uppföljning var en viktig del i 
användningen av metoden. De upplevde även att det motiverande samtalet var 
tidskrävande eftersom resultat inte sågs direkt, det kunde ta månader till år. I den andra 
huvudkategorin, som handlar om holistiskt förhållningssätt i det hälsofrämjande mötet, 
påvisas vikten av att få patienten delaktig och att lyckas motivera till en förändring av 
ohälsosamma levnadsvanor, även i de fall patienten inte själv ännu är motiverad. Av 
distriktssköterskorna upplevdes det också som viktigt att patienten själv skulle komma 
fram till sina mål för att lyckas och att det inom vissa grupper i samhället ses som 
svårare att använda motiverande samtal. I diskussionen diskuteras det motiverande 
samtalets applicerbarhet, vikten av att prioritera metoden och att hela primärvårdens 
verksamhet arbetar efter samma mål.  
 
Nyckelord: Motivational Interviewing, Distriktssköterskan, Levnadsvanor, 
Hälsofrämjande arbete, Intervjustudie 
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INLEDNING 
Intresset för hälsa finns hos båda författarna sedan tidigare och har under 
specialistutbildningen till distriktssköterska fördjupats. Vi har fått inblick i ämnet 
genom att hela yrket genomsyras av hälsoarbete. Primärvård handlar om att arbeta 
förebyggande och motiverande samtal kan vara en metod till att hjälpa patienten till 
bättre levnadsvanor. Intresset för motiverande samtal har uppkommit under 
utbildningens gång då vi upplevt att metoden ger effekt på längre sikt och på så vis kan 
minska trycket på vården som vi idag upplever stort i våra yrken. Vi har olika lång 
erfarenhet i yrket och arbetar inom olika inriktningar, en inom ambulanssjukvården och 
en på ortopedisk vårdavdelning. Motiverande samtal är ingen metod som direkt används 
på arbetsplatserna, även om samtal ändå görs dagligen. Tankar kring hur det skulle 
kunna förbättras även här har väckt vårt intresse i ämnet.  
 
Genom att själva ta del av erfarna distriktssköterskors upplevelse av hälsofrämjande 
arbete med hjälp av motiverande samtal, hoppas vi få ny kunskap och förhoppningsvis 
ett nytt synsätt på hur det hälsofrämjande arbetet går till, som vi senare kan använda oss 
av i vår yrkesutövning. 
 
BAKGRUND 

Hälsa och levnadsvanor 
Hälsa är ett begrepp vilket anses vara ett tillstånd av sundhet som menas med att 
förhålla sig till ett hälsosamt liv, friskhet då kroppen hålls i god fysisk form och 
välbefinnande som menas med att det ska finnas en känsla av välmående i kroppen. Det 
räcker inte att vara frisk för att känna hälsa och att uppleva hälsa utesluts inte heller på 
grund av sjukdom, utan det handlar om att känna mening och sammanhang. Patienten 
måste känna livslust, känna lust till livet. Denne måste också ha någon form av livsmod 
för att kunna välja hälsa och välbefinnande. Hälsa beskrivs som målet med vårdandet. 
För vårdaren är syftet att stärka och stödja patienten till hälsa. Det krävs kunskap och 
det är vårdvetenskapen som ska inbringa denna kunskap (Dahlberg & Segesten 2010, 
ss. 48-49, 62-63, 101-102). 
 
Det är vanligt med ohälsosamma levnadsvanor såsom dåliga matvanor, låg 
fysiskaktivitet, övervikt och rökning. I åldrarna 16-84 år är det bara hälften av 
kvinnorna som påstår att de inte har några ohälsosamma vanor och endast en av tre 
bland männen. Sjukdomar kan förebyggas eller förhindras med goda matvanor, fysisk 
aktivitet och rökfrihet. Den som redan har drabbats kan förändra sin hälsostatus genom 
förändring av levnadsvanor (Socialstyrelsen 2011, s. 12). Även den som redan har en 
ohälsosam livsstil men ännu inte blivit sjuk, har rätt till kunskap kring sitt levnadsval 
och få möjlighet att förändra och på så sätt minska risken att drabbas av sjukdom 
(Socialstyrelsen 2011, s. 60).  
 
Fetma ökar kraftigt i samhället, vilket leder till stora ekonomiska kostnader samt kan 
leda till obehag för den enskilde individen. Det ses också en koppling till andra 
sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke samt att vården för en överviktig är mer kostsam än 
för en normalviktig (Ford, Haskins & Wade 2014, ss. 178, 181). Enligt en rapport från 
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Folkhälsomyndigheten (2014, ss. 83, 86, 90) har fler människor stillasittande arbeten, 
fler människor drabbas av fetma i befolkningen och risk för allvarliga sjukdomar i 
framtiden ökar bland de som röker. Att ge patienten kunskap kring sin hälsa ger inte 
enbart vinst för den enskilde individen, utan påvisas även vara hållbart rent 
samhällsekonomiskt (Klang Söderkvist 2013, s. 268). En ekonomisk besparing kan ske 
på lång sikt genom minskning av sjukvårdskostnader då patienten erbjuds hjälp för att 
förändra sina levnadsvanor (Socialstyrelsen 2011, s. 38). Nymberg och Drevenhorn 
(2015, s. 1) beskriver vikten av att arbeta med hälsofrågor eftersom riskerna kring hälsa 
kan upptäckas tidigare och på så sätt får patienten möjlighet att ändra sina levnadsvanor 
till ett hälsosammare liv. Dock framkommer det av Brobeck, Odencrants, Bergh och 
Hildingh (2013, s. 377) att hälsofrämjande samtal ofta blir åsidosatta eftersom 
prioritering av medicinsk vård kommer i första hand.     
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 2a§ ska vård byggas på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. Enligt Patientlagen (2014:821) kap 5 1§ ska 
vård genomföras och utformas i samråd med patienten. Folkhälsomyndigheten (2009, s. 
10) menar att integritet och valfrihet ger hälsovillkor som utgår från individens 
förutsättningar. De lyfter fram motiverande samtal som en betydelsefull metod inom 
primärvården för att hjälpa patienter till förbättrade levnadsvanor. 
  

Distriktssköterskans stödjande roll i det förebyggande hälsoarbetet 
Inom primärvård ses distriktssköterskan som specialist på att arbeta hälsofrämjande, där 
arbetet handlar om att bedöma behovet av hälsofrämjande insatser hos befolkningen 
(Scriven 2013, ss. 114-115). Det är en utmaning som distriktssköterska att se var 
patienten befinner sig i livet och vad som är betydelsefullt att förändra (Klang 
Söderkvist 2013, ss. 34-35). Kunskap kan inte föras vidare om inte en förståelse för 
sammanhanget finns. Det krävs kommunikation genom dialog för att ta del av kunskap 
och erfarenheter och genom detta ökar förståelsen för patientens situation. 
Distriktssköterskans roll blir att vägleda patienten och visa på alternativ så att denne 
känner sig kompetent nog att göra egna val. Ett patientcentrerat förhållningssätt där man 
utgår från dennes situation och tillsammans diskuterar sig fram till vad som passar 
denne är grundtanken för att lyckas. Det är då störst chans finns till att ändra en patients 
beteende (Klang Söderkvist 2013, ss. 190-191; Nymberg & Drevenhorn 2015, s. 2). 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 108) beskriver vikten av att patienten blir delaktig i sin 
vård. De tar vidare upp att patienten har rätt till att påverka sin situation, den har eget 
ansvar och rätt till autonomi. Att patienten själv medverkar spelar stor roll för resultatets 
utgång. Klang Söderkvist (2013, s. 209) menar att delaktighet och eget ansvar är en 
viktig del i förändringen av hälsan, vårdpersonalens uppgift är att stödja patienten till 
detta. Även Ford, Haskins och Wade (2014, s. 181) påpekar att de som tog eget ansvar 
och kom till de möten som var inplanerade hade större chans att lyckas med sin 
förändring.  
 
När den egna förmågan emellanåt fallerar gällande att påverka människors sätt att leva 
hälsosamt, kan ibland en besvikelse upplevas av distriktssköterskorna. Trots hårt arbete 
ser dem ibland inga eller ganska medelmåttiga resultat (Klang Söderkvist 2013, s. 189).  
Det framkommer även besvikelse i svårigheter att nå ut till den friska befolkningen som 
lever ohälsosamt, vilket beskrivs av Brobeck et al. (2013, s. 378). De beskriver att det är 



 3 

först när symtom uppkommer som patienten söker vård och att det då redan gått för 
långt.  
 
Motiverande samtal 
Motiverande samtal, som kommer förkortas MI efter den engelska benämningen 
motivational interviewing, definieras som ett sätt att samtala för att få en individ att 
genom egen motivation kunna skapa en förändring. Reflektivt lyssnande är grunden 
inom alla processer i MI. Reflektivt lyssnande kräver träning men anses vara det första 
som bör läras in (Miller & Rollnick 2013, s. 68). Klang Söderkvist (2013, ss. 213-215) 
och Miller och Rollnick (2013, ss. 52-53) beskriver reflektivt lyssnande där vårdaren 
bekräftar patienten genom att återge dennes tankar och får på så vis patienten att 
fortsätta att delge sina tankar. De beskriver även vikten av att inte oombedd dela ut 
expertråd utan respektera patientens autonomi genom att be om tillåtelse till att ge 
information och råd. Detta ska ske genom dialog och genom patientens perspektiv dra 
slutsatser av information som getts. Detta summeras sedan för patienten för att få en 
övergripande blick av situationen. Barth, Börtveit och Prescott (2015, s. 142) skildrar 
det som att idéer och erfarenheter hos patienten ska lockas fram istället för att vårdarens 
tankar och idéer ska överföras.  
 
Öppna frågor beskrivs som en viktig kommunikationsteknik där frågorna inte är slutna 
utan patienten får reflektera och utveckla sina svar. Det beskrivs även att 
konfronterande frågor framkallar passivitet eller motagerande från patienten (DiLillo & 
Smith West 2011, s. 82; Miller & Rollnick 2013, ss. 29, 50; Klang Söderkvist 2013, s. 
213). Dahlberg och Segesten (2010, s. 200) beskriver att det finns en risk i det vårdande 
samtalet. Risken är att sjuksköterskan tar över och överrumplar patienten vilket kan leda 
till tystnad. De betonar att samtal ska ske i dialog med patienten och inte som en 
monolog enbart från vårdaren. Vilket även är grunden i ett MI samtal.     
 
MI har utvecklats genom åren och grundar sig nu på fyra processer vilka är; 
engagemang, fokusering, framkallning och planering (Miller & Rollnick 2013, s. 43). 
Miller och Rollnick (2013, s. 59) beskriver engagemang som en process där en relation 
byggs upp av respekt, förtroende och ömsesidighet. Brobeck et al. (2013, s. 377) 
framhäver vikten av att bygga ett förtroende mellan distriktssköterskan och patienten. 
För att patienten ska vilja öppna sig krävs att denne får träffa samma distriktssköterska 
vid varje tillfälle, detta gör även att distriktssköterskan får en känsla av var i processen 
patienten befinner sig. Enligt Barth, Börtveit och Prescott (2015, s. 187) ses det som en 
förutsättning att vara engagerad för att hjälpen ska nå fram och att en samarbetsrelation 
skapas i samtalet. Fokusering är som en guide där en riktning fastställs och upprätthålls 
under den pågående processen (Miller & Rollnick 2013, s. 117). Processen bör gradvis 
bli mer specifik kring samarbetet och dess mål (Barth, Börtveit & Prescott 2015, s. 
187). Om MI-utövaren upplever att patienten själv inte är redo att förändras i processen 
är det ingen idé att i det läget fortsätta, även om det egentligen vore det bästa för dem 
får man avvakta tills patienten själv kommit till insikt (DiLillo & Smith West 2011, s. 
84). Framkallningen handlar om patientens inre motivation där målet nu framkommit 
(Barth, Börtveit & Prescott 2015, s. 188). Miller och Rollnick (2013, s. 205, 216) 
beskriver det som att de öppna frågorna är de som framkallar förändringsprat och när 
förändringspratet uppfattas ska nyfikenhet och viljan att lyssna på det komma fram. 
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Barth, Börtveit och Prescott (2015, s. 188) menar, som även Miller och Rollnick (2013, 
s. 308) beskriver, att planeringsstadiet handlar om att en plan utvecklas där patienten 
behöver stöd för att kunna genomföra planen. Processerna sker parallellt med varandra 
under samtalen och tillsammans fungerar de som byggstenar (Barth, Börtveit & Prescott 
2015, s. 188; Miller & Rollnick 2013, s. 325). Dahlberg och Segesten (2010, s. 202) 
beskriver styrkan som finns i ett vårdande möte och ett vårdande samtal. Om 
sjuksköterskan ser och bekräftar patienten kan mötet och samtalet ge energi och 
entusiasm. Även att vårdaren ska ta sig tid till samtal och lyssna in patientens 
hälsosituation ses som deras ansvar, vilket är i linje med tankarna kring MI som metod. 
Nymberg och Drevenhorn (2015, s. 3) nämner att vara på samma nivå som patienten 
och att bekräfta denne i sitt sätt att leva är av stor vikt under samtalet.  
 

Mötet med patienten 
För att mötet med patienten ska bli bra krävs att distriktsköterskorna får utbildning, 
både för att minska känslan av att vara obekväm inför att ta upp svårigheter med 
patienten men även för att distriktssköterskan ska fortsätta känna sig entusiastisk inför 
metoden. Det tar även tid att hålla ett mer ingående samtal kring förändring (Brobeck et 
al. 2013, ss. 376-377).  
 
MI ska ses som vägledande där patientens egna resurser ska tas tillvara (Miller & 
Rollnick 2013, ss. 28-29). Signifikant förbättrade livsstilsförändringsresultat beskrivs 
genom eget ansvar med MI som metod. Ett typiskt MI samtal är som att ”rulla med 
motstånd”. Med det menas att känna av vilken nivå patienten befinner sig på och vara 
följsam när denne vill förändra sig. Målen blir lättare att följa om patienten själv har satt 
dem och förbättrade resultat sågs om patienten kom varje vecka. Metoden är väl lämpad 
till patienter som är ambivalenta, de som inte är motiverade fullt ut men ändå känner 
någonstans att de vill förändras (DiLillo & Smith West 2011, ss. 80- 81, 83). I vissa fall 
har patienten långt till vårdcentralen och då kan telefonbaserad MI vara till hjälp, vilket 
har påvisats i en studie i Australien där långa avstånd är vanligt (Reinhardt, van der 
Ploeg, Grzegrzulka & Timperley 2012, s. 7). 
 
Inom MI tas begreppet MI-anda upp. Miller och Rollnick (2013, ss. 31, 33, 36-37) 
beskriver nyckelelement inom MI-anda som är partnerskap, acceptans, medkänsla och 
framkallande. MI-anda är ett förhållningssätt som finns med genom hela samtalet. MI-
anda kännetecknas genom att det sker ett samarbete mellan patient och vårdare där de 
ser varandra som likvärdiga. Patienten har rätt till autonomi, vilket gör att vårdaren 
accepterar de livsstilsval som väljs av denne. Det ska vara patientens egen motivation 
till förändring som ska plockas fram och vårdaren ska stödja och hjälpa patienten till 
förändring genom prioritering av dennes behov (Klang Söderkvist 2013, s. 211). Miller 
och Rollnick (2013, s. 150) beskriver autonomin som väsentlig för att kunna nå de mål 
som sätts och kan aldrig fråntas patienten. Om patienten inte får komma fram till svaren 
själv utan får dem serverade, sker inte samtalet efter den anda som ligger till grund för 
MI (Miller & Rollnick 2013, s. 313). Barth, Börtveit och Prescott (2015, s. 100) menar 
att det ska finnas en viss press i MI men att det i samtalet är patienten själv som ska 
sätta den, de jämför det som att segla i motvind. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 109-
110) menar att delaktighet är en nödvändighet för att ge god vård, vilket sker i mötet 
med patienten där de får dela med sig och bli delaktiga i den kommande processen. 
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Vårdvetenskapligt har det påvisats att vården inte fungerar optimalt och inte ger 
varaktiga resultatet om kommunikationen enbart kommer får vårdarens håll. Det krävs 
av vårdaren att vara en god lyssnare. Att vara en god lyssnare framkommer som viktigt 
inom MI.  
 
PROBLEMFORMULERING 
Det är problematiskt att det påvisas i hälsorapporter att ohälsosamma levnadsvanor 
såsom rökning, låg fysisk aktivitet, dåliga matvanor, övervikt och fetma kan leda till att 
kranskärlsjukdomar och stroke ökar. Det påvisas även att cancer skulle kunna 
förebyggas och även att risken att drabbas av Typ 2 diabetes skulle kunna fördröjas 
(Socialstyrelsen 2011, s. 12). Behovet av förändring av levnadsvanor är således stort i 
dagens samhälle och det finns olika metoder för att vägleda och motivera patienter, 
varav en är MI. Frågor som uppkommer är vilka förutsättningar som finns för 
användning av metoden? Vad finns för fördelar och nackdelar och hur upplevs den att 
arbeta med?  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva distriktssköterskans upplevelse av att arbeta hälsofrämjande med 
motiverande samtal som metod.  
 
METOD  

Ansats 
Detta är en intervjustudie baserad på kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Elo 
och Kyngäs (2008, s. 108) menar att metoden lämpar sig bra inom vårdvetenskap för att 
frågor testas och genom det ökar förståelsen för en persons erfarenheter och beskriver 
dennes upplevelser. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s.187) anses 
metoden väl lämpad för att granska och tolka texter såsom bandade intervjuer. Induktiv 
ansats har valts då Elo och Kyngäs (2008, s. 109) beskriver den som öppen och 
tolkningsbar. Den beskrivs även av Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 188) 
som fördomsfri i sin analys av texter där människors berättelse av sina upplevelser 
framkommer, i det här fallet upplevelser av MI.  
 

Förförståelse 
Förförståelsen påverkas av forskarnas bagage, vilket får betydelse för det fortsatta 
arbetet. Det visas under hela arbetets gång. Den influeras av erfarenheter, hypoteser och 
tidigare yrkeserfarenheter. Författarnas tidigare teoretiska kunskaper genomsyras i hela 
arbetet. Förförståelsen kan begränsa författarna i arbetet om de inte är öppna för ny 
kunskap. Den kan också öka motivationen för att inta ny kunskap (SBU 2014, s. 101). 
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Deltagare 
Elo och Kyngäs (2008, s.112) anser att genom att tydligt beskriva sammanhang, urval, 
deltagarnas förutsättningar, insamling av data och analysprocessen blir det lättare att 
omvandla materialet till ett resultat.  
 
I studien intervjuades nio deltagare, inklusive bortfall på en deltagare, från sex olika 
vårdcentraler varav en vårdcentral i privat regi och fem landstingsstyrda. Av de 
intervjuade var fem från Hallands region och fyra från Västra Götalands region. 
Inklusionskriterier var att personen skulle vara distriktssköterska eller sjuksköterska, 
arbeta på vårdcentral, ha utbildning inom MI och arbeta med metoden, samt vilja ställa 
upp på intervju.  
 
Urvalet gjordes med fokus på att hitta deltagare som hade olika erfarenheter och 
upplevelser att delge inom ramen för studiens syfte. Initialt kontaktades 17 olika 
vårdcentraler via antingen telefon eller e-mail. På så vis var det fyra deltagare som 
svarade ja, övriga fem tillfrågades via egna kontakter. Ett bortfall skedde på grund av att 
alla inklusionskriterier inte uppfylldes. En pilotintervju genomfördes, den fick senare 
ingå i studien eftersom den ansågs svara till syftet. Åtta deltagare accepterade 
deltagande i studien, sju kvinnor och en man som var mellan 47-63 år gamla. Av de 
intervjuade hade sju stycken specialistutbildning till distriktssköterska och en var 
grundutbildad sjuksköterska. Vi har valt att omnämna alla som distriktssköterskor. 
Erfarenheten av vårdcentralsarbete varierade mellan 4,5- 28 år. Alla hade utbildning 
inom MI men i varierande omfattning. De hade olika inriktningar inom verksamheten 
vilka var; diabetes, astma/KOL, rökning, obesitas, hälsoarbete kring barn, 
depression/ångest och missbruksproblematik.  
 
Verksamhetscheferna och distriktssköterskorna fick ett gemensamt informationsbrev 
där verksamhetscheferna godkände att studien fick genomföras samt gavs information 
till distriktssköterskorna som även tillfrågades om de ville delta samt att tid från 
verksamheten fick avsättas för den planerade intervjun i studien. Vidare gavs 
information om att all data hanteras konfidentiellt (Bilaga 1). Deltagarna fick signera ett 
formulär med informerat samtycke där de samtyckte till att ha fått information om 
studiens syfte, frivillighet att delta och att de närhelst de ville kunde avbryta sitt 
deltagande utan vidare motivering. De fick information om att intervjun kommer spelas 
in samt att de kommer vara anonyma både gällande person och arbetsplats och att de 
efter de premisserna ville delta (Bilaga 2). 
 

Datainsamling 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 189) beskriver att intervjuer som sker inom 
kvalitativ ansats automatiskt gör att forskaren blir delaktig. Även om det i 
intervjusituationen är intervjuaren som själv beskriver sina upplevelser och delger sina 
erfarenheter i ämnet, stimulerar forskaren berättandet genom sina följdfrågor och blir 
därmed också delaktig i det kommande resultatet.   
 
Intervjuerna gjordes på varje informants arbetsplats. Intervjuerna spelades in digitalt 
och varade mellan 10-25 minuter. Intervjuerna gjordes under september 2015.  



 7 

De åtta intervjuerna som ingår i studien delades upp så att fem gjordes av en författare 
och tre av den andra. Tid för intervjuerna bokades i samförstånd mellan deltagare och 
författare. Intervjuerna började med att deltagaren fick information om att intervjun 
kommer spelas in och information kring studien gavs. Öppningsfrågan löd; ”kan du 
berätta hur du arbetar med motiverande samtal”. Vi märkte att frågan gjorde att 
deltagarna slappnade av i intervjusituationen och det gjorde det lättare för dem att föra 
ett samtal. Med följande frågor såsom ”hur upplever du att patienten svarar på 
motiverande samtal som metod”, ”kan du beskriva situationer där du upplever att 
motiverande samtal fungerar bättre” och ”upplever du att det finns för- och nackdelar 
med att använda motiverande samtal” kom sedan svar på syftet. En intervjuguide 
användes som stöd vid intervjutillfällena (Bilaga 3). Transkription skedde i direkt 
anslutning till intervjuerna, där de skrevs ut ordagrant. Samtliga intervjuer lästes sedan 
av båda författarna och diskuterades för att få en känsla av hur intervjusituationen sett ut 
och som Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 189) beskriver, försöka få en 
känsla för det dolda budskapet som finns mellan raderna.    
 
Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys valdes för att den inom omvårdnads forskning lämpar sig väl 
för att analysera händelser som påvisar mångsidighet (Elo & Kyngäs 2008, s. 114). 
Enligt Elo och Kyngäs (2008, s. 111) är målet en bred beskrivning av upplevelsen, i det 
här fallet av MI, och att forskningsmetoden bör leda till nya insikter och kunskaper.  
 
Det transkriberade materialet lästes och granskades av båda författarna flertalet gånger, 
därefter gick författarna tillsammans igenom varje intervju för sig och en öppning 
kodning skedde för att få fram meningsbärande enheter, vilka senare kondenserades och 
ur detta framträdde huvud- och underkategorier. Vid den öppna kodningen beskriver 
Elo och Kyngäs (2008, ss. 109, 111) att anteckningar skrivs löpande bredvid texten för 
att underlätta bildningen av kategorier, vilket så gjordes. Nedbrytning till färre grupper 
gjordes genom att klippa materialet i mindre meningar och sedan placera dem i olika 
högar med liknande innehåll. Meningsbärande enheter hittades i materialet som svarade 
mot vårt syfte. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s.190) menar att de 
meningsbärande enheterna inte bör vara för stora men inte heller för små, detta för att 
hanterbarheten ska underlättas. Lagom stora enheter utgör en stabil grund för analysen. 
Processen fortsatte genom att de meningsbärande enheterna kondenserades, vilket 
gjorde att texten förkortades, blev lättare att hantera samtidigt som det viktiga innehållet 
bevarades (Tabell 1). I ett skede blev analysprocessen stillastående, författarna fick då 
gå tillbaka och läsa intervjuerna igen för att få ett helhetsperspektiv. Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012, s. 190) ser en risk i att intervjuerna fragmenteras om det 
klipps i för små delar, vilket kan ha hänt i vår första bearbetning av materialet. 
Analysprocessen fortsatte därefter tills materialet ansågs uttömt. Elo och Kyngäs (2008, 
s. 113) beskriver att processen kan vara kaotisk och flera osammanhängande bitar kan 
finnas men om syftet alltid finns i åtanke faller analysen lättare på plats. Genom att 
tillsammans diskutera och tolka materialet kom två huvudkategorier fram, olika 
förutsättningar för MI som metod och holistiskt förhållningssätt i det hälsofrämjande 
mötet, samt åtta underkategorier. Kategorierna valdes för att ge svar på syftet på ett 
tillförlitligt och trovärdigt sätt, vilket anses viktigt enligt Elo och Kyngäs (2008, s. 112).   
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Tabell 1. 

Meningsbärande enhet Kondensering Underkategori Huvudkategori 

Nä men det gör man ju 
inte för man ställer ju 

öppna frågor, är det okej 
att vi pratar om det här 
brukar jag ofta inleda 
något jobbigt, är det 

okej om jag frågar hur 
är det hemma, asså hur 

har ni det eller ja. 

Ställa öppna frågor, 
våga tala om något 

jobbigt. 
 

 
 
 
 
 
 

Konkreta råd 
kontra 

motiverande 
samtal. 

 
 
 
 
 
 

Holistiskt 
förhållningssätt i 

det hälsofrämjande 
mötet …ähhh sjuksköterskor 

är ju bra på att tala om 
hur man ska göra 

duhduhduh(pekpinne) 
då blir man ju som 

patient då av, man intar 
försvarsställning, bättre 
om man ställer öppna 

frågor 

Auktoritär stil, inta 
försvarsställning, 

ställa öppna frågor. 

 
Etiska övervägande 
Codex (2014) tar upp att arbete på högskolenivå, vare sig på grund- eller avanceradnivå, 
inte räknas som forskning och behöver därav inte prövas enligt etikprövningslagen. I 
studien ska, enligt Helsingforsdeklarationen, hänsyn till deltagarna alltid komma i första 
hand och byggas på respekt. De ska vara medvetna om frivilligheten att delta och att de 
även under studiens gång kan avsäga sig sin medverkan. Vårt förhållningssätt har 
genom arbetet präglats av etiskt tänkande. Deltagarna har, som tidigare nämnts, blivit 
informerade angående informerat samtycke både muntligt och skriftligt, som 
accepterats. Materialet som framkommit har bearbetats konfidentiellt av båda 
författarna och handledare. Enligt lag (2008:192) om etikprövning av forskning som 
avser människor har författarna följt rådande riktlinjer. Elo och Kyngäs (2008, s.112) tar 
upp att informanter inte ska kunna identifieras genom citat från insamlad data. 
 
RESULTAT 
Resultatet visar två övergripande kategorier: Förutsättningar för MI som metod och 
holistiskt förhållningssätt i det hälsofrämjande mötet. Under dessa har åtta 
underkategorier framträtt. 
 
Förutsättningar för MI som metod 

• Olika användningsområden av MI 
• Brister och svårigheter 
• Återkoppling ger förändring 
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• En tidskrävande process 
 
Holistiskt förhållningssätt i det hälsofrämjande mötet  

• Att vilja förändras 
• Konkreta råd kontra MI 
• Så ett frö 
• Rulla med motstånd 

 

Förutsättningar för MI som metod 
MI är en användbar metod vid förändring av levnadsvanor. Det krävs utbildning och 
övning i metoden och den har visat sig vara användbar i flera olika situationer där 
vägledning kring levnadsvanor förekommer. Arbetet med MI ses som positivt i form av 
stödjande och resursgivande men kan även ge en negativ känsla då en del 
distriktssköterskor upplever att vissa patienter känner sig kontrollerade. Att arbeta med 
MI kräver uppföljning under processens gång för att det ska bli ett positivt utfall. Det är 
en tidskrävande process och för att samtal och uppföljning ska kunna äga rum krävs 
avsatt tid.  
 

Olika användningsområden av MI 
MI upplevs som den metod som bör användas och som är tillämpbar i de flesta 
situationer som innefattar förändring av levnadsvanor. Det framkommer att det är en 
metod som kräver övning men när den är inarbetad så används den per automatik i 
situationer där frågor kring levnadsvanor är relevanta. Distriktssköterskorna beskriver 
det som att det till sist bara ”flyter”.  
 
Användandet av MI vid TeleQ-samtal upplevs kunna ha god effekt, dock kan det vara 
svårt att använda metoden renodlat. Det kan vara svårt att skapa en fördjupad relation i 
ett sådant samtal men de upplever ändå att de har god nytta av sina kunskaper inom 
ämnet. Det finns andra situationer, förutom TeleQ-samtal, där patienten själv tar kontakt 
med vården för att få hjälp med ett problem. Metoden kan tillämpas vid andra möten där 
förändring av levnadsvanor inte var det primära målet. Blodtryckskontroller är exempel 
på sådana möten, vilket beskrivs i följande citat:   

 
”Många gånger är det ju så att man pratar om levnadsvanor när de 

är här och kollar sitt blodtryck”(5) 

 
En distriktssköterska uttrycker det som att inom primärvård ska tänket kring det friska 
lyftas, vilket ligger i linje med tankarna kring MI. Om vårdcentralen arbetar gemensamt, 
har samma intresse och inställning för förändring av levnadsvanor, upplevs patienten bli 
mer motiverad till förändring. En intern remiss från läkaren, i samråd med patienten, till 
distriktssköterskan ger större motivation och stärker patientens vilja att förändras, dessa 
tillsammans är en förutsättning för att MI ska lyckas som metod. Att höra samma sak 
från flera håll gör att en process startar hos patienten, vilket här förtydligas: 
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”[…] det kan ju inte hjälpas att dom blir ju mer motiverade när 
doktorn säger det också, det slår ju högre”(4) 

 
Vissa distriktssköterskor upplever att användningen av metoden fungerar bättre när 
olika professioner ger samma budskap. Målet blir extra tydligt för patienten i de 
situationerna. Det uttrycks även att det inom primärvården är mer positivt om det går att 
mäta resultatet av MI.     
 

Brister och svårigheter 
De som arbetar i socioekonomiskt svagare områden upplever att kunskapen om hälsa 
varierar och även att det i en del fall är svårt att använda MI på grund av 
språkförbistringar. De som arbetar i andra områden upplever ingen skillnad utan kan 
använda metoden likvärdigt i alla sina möten. Distriktssköterskorna ser att det är brist 
på kunskap gällande medvetenhet kring kost och andra hälsovanor, det ses inget 
samband mellan levnadsvanor och upplevd hälsa. Detta stärks av följande citat: 

 
”[…] det är stor skillnad i kunskap, när det gäller hälsodelen kan jag 
ju se på att man är mycket mera medveten om kost och den delen om 

man är lite påläst”(6) 

 
Majoriteten upplever svårigheter i att motivera till förändring innan levnadsvanan blivit 
ett problem. När problem uppstått ökar motivationen till förändring. Det beskrivs 
exempelvis att en rökare sällan ser problem innan hostan uppkommit, yngre patienter 
upplever sig som odödliga och en del av patientklientelet önskade lösa problemet med 
en tablett. En deltagare uttrycker det såhär:  
 

”Skillnaden med dom som är äldre är ju att de har ju ofta redan 
skador av sin rökning och i den åldern är man ju inte odödlig längre. 

Det är man ju faktiskt när man är tjugo.”(6) 

 
Det uttrycks att det äldre klientelet har mer respekt för vården, de lyssnar mer och gör 
oftare det som distriktssköterskan säger till dem, de ses som ”lydiga”. Ett par 
distriktssköterskor upplever att när problem uppstår vill patienten få en lösning inom 
snar framtid. Inom MI är utmaningen just att hitta motivationen hos patienten. Detta 
utgör ett dilemma när patienten vill ha en snabb lösning.  
 

Återkoppling ger förändring 
Uppföljning är av stor vikt för att uppnå en förändring och upplevs som en förutsättning 
för ett lyckat samtal. En distriktssköterska nämner vikten av återkoppling och att det 
inte får gå mer än två-tre veckor efter första besöket. Det framhävs att det inte spelar 
någon roll om mötet sker på vårdcentralen eller via telefon, vilket styrks av citatet: 
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”Ja alltid en återkoppling på det för annars är det inte vits att göra 
det […] sen kan det va telefonuppföljning också det fungerar också 

bra.”(5) 

 
Uppföljning varierar beroende på vilket problem patienten har. De som väljer att ha 
tätare kontakt med sina patienter fick oftast bättre resultat. Förändring är något som tar 
tid. Distriktssköterskan kan efter besöket känna sig nöjd och uppleva att hon nått fram. 
Vid nästa möte hade ingen förändring skett men efter ett flertal möten till kan 
förändring märkas när patienten haft tid att tänka igenom det som tidigare sagts. Stöd 
och uppföljning nämns som extra viktigt till de patienter som drabbas av någons sorts 
kris under processens gång, det kan vara allt från familjekriser såsom sjukdom eller 
dödsfall, svårt att få ihop familjepusslet eller enklare saker såsom att bilen går sönder. 
Svårigheter har upplevts att få tillbaka patienten i rätt tankar om uppföljning dröjer. 
Uppföljning bör göras och fortlöpa så länge problemet kvarstår, upptill ett år är inte 
ovanligt eftersom ett mönster kan ta ett år att få i kroppen. 
 
Vikten av återkoppling kollegor emellan nämns också av några av distriktssköterskorna. 
När mycket tid lagts på att genomföra en förändring som sedan inte blir någonting av, 
kan en känsla av misslyckande infinna sig hos distriktssköterskan. Vikten av stöttande 
kollegor i de här fallen ses som betydelsefullt. Erfarenhetsutbyte gällande MI upplevs 
som bristande. Det belyses nedan: 
 

”I början hade vi röksluta kurs och då hade vi väl åtta patienter och 
vi hade två som slutade, då är det ju ja 25 % och då kände jag mig så 
misslyckad men det sa dom till mig att inte vara för det är ju bra att 

två kan sluta av dem.”(4) 

 
En del distriktssköterskor nämner att de önskar mer tid för att öva på samtalsmetoden. 
Det finns en önskan att en kollega emellanåt kunde närvara vid ett samtal, för att efteråt 
kunna diskutera hur samtalet gick och vad som kan göras annorlunda. 
 

En tidskrävande process 
För att skapa tillit och förtroende i patientmötet krävs tid. MI upplevs som en 
tidskrävande metod, en förutsättning för att samtalet ska bli lyckat är att det finns avsatt 
tid. Det krävs av distriktssköterskan att vara närvarande i mötet, framför allt i första 
mötet när relationen byggs upp, vilket förtydligas av citat: 
 

”Ja första gången de kommer är det jätteviktigt att man verkligen har 
avsatt tid och att man hinner liksom gå igenom det ordentligt, 

samtalet.” (8) 

 
Det finns en vilja att låta patienter komma på tätare besök och även att ta in dem 
tidigare innan problemet gett symtom. Det upplevs finnas ett behov av att finnas till och 
stötta patienter men tidsbrist är ett skäl till varför det inte sker. Det framkommer av 
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flertalet av distriktssköterskorna att de kan se en vinst på lång sikt. Även om det tar tid 
att genomföra en förändring så är det en vinst då patienten så småningom inte behöver 
vårdcentralens hjälp i lika stor utsträckning. En deltagare beskriver det nedan: 
 

”Kruxet i vården tänker jag ju just nu är att det finns ingen tid, det 
här tar ju tid, det är inget som är prioriterat.”(2) 

 
En distriktssköterska nämner att det tar tid, kraft och energi att stödja en patient i dennes 
förändring av levnadsvanor, därav är det inte rimligt att en distriktssköterska har för 
många patientkontakter där målet är att uppnå en förändring. Det uttrycks i följande 
citat: 
 

”[…] man skapar relationer till någon, man kan ju inte ha hur många 
som helst igång.”(2) 

 
Distriktssköterskorna upplever att prioritering av MI varierar. Några nämner tidsbrist 
som en faktor samt att den löpande vården går före. Mycket tid går åt till TeleQ-samtal 
eftersom tillgänglighet i telefon prioriteras av vårdcentralen. Andra anser att de får den 
tid som krävs. Det framkommer dock att vid förändring i arbetsgruppen, vid sjukdom 
och annan ledighet, är det dessa samtal som först stryks ur schemat eller kortas ner.  
 

Holistiskt förhållningssätt i det hälsofrämjande mötet  
För att MI ska fungera optimalt behöver patienten känna att den vill delta i processen. 
En del söker när de vill ändra sin levnadsvana och redan är motiverade att vilja förändra 
medan andra kommer när hälsan sviktar och levnadsvanan redan blivit ett problem. Det 
är viktigt att känna av och vara lyhörd gentemot patienten och dennes situation. Det är 
en konst att få ambivalenta patienter att komma till insikt, att låta dem få den tid som 
krävs för att de ska mogna i sitt beslut till förändring. Om patienten blir delaktig har den 
lättare att följa sitt beslut.    
 

Att vilja förändras 
Distriktssköterskorna upplever att den största utmaningen med MI är att få patienten att 
vilja. Viljan kan se olika ut beroende på hur stort problemet är. Symtom som 
uppkommit och redan påverkar patientens hälsa, gör det lättare att nå fram med MI. Det 
framkommer att patienter som själva tar första steget till kontakt har kommit ett steg 
längre i viljan att ta tag i sitt problem, vilket belyses nedan: 
 

”[…] har de kommit så långt att de själva ringer så har de ju kommit 
rätt långt och vill ju då ta tag i det.”(4)  

 
Som distriktssköterska är det viktigt att känna av var patienten befinner sig i processen 
för att få en känsla av hur stor vilja som finns. För att behålla viljan och motivationen 
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hos patienten, upplever distriktssköterskorna att metoden fungerar som bäst om små 
förändringar görs i olika etapper, för att i längden nå slutmålet. Detta styrks av följande 
citat:  
 

”Patienten måste ju ha en egen vilja och bestämma sig […]  har man 
inte bestämt sig så går det inte.”(6) 

 
Det framkommer av vissa distriktssköterskor att viljan ibland inte finns hos patienten, 
utan hos en annan part som bokat en tid åt dem. Patienten kan redan säga vad problemet 
är och hur de skulle gå tillväga för att lösa det men är inte motiverade till att göra en 
förändring i den situation de befinner sig i just nu. Att få igång viljan och motivationen 
hos en ambivalent patient ses som en stor utmaning. 
 
Distriktssköterskorna upplever att det i vissa situationer är lättare att få patienten att 
vilja förändras, särskilt när vinsten är mätbar. Det nämns att rökavvänjning och 
viktreducering är sådana fall, som nämns av en deltagare: 
 

”Rökning är ju också en sån klockren, det är så lätt att mäta.”(4) 

 
Det framkommer av distriktssköterskorna att viljan hos patienten kan påverkas genom 
upplevelsen av den vård som ges. Distriktssköterskorna nämner att patienten ibland har 
förutfattade meningar kring dem i deras yrkesprofession, en del såg dem som en resurs 
och ett stöd medan andra såg dem som kontrollerande.  
 

Konkreta råd kontra MI 
Distriktssköterskans arbete har förändrats över tid. Förr var det mer att ge fasta och 
konkreta råd på hur problemet skulle lösas. Det handlade mer om att med pekpinnar tala 
om för patienten att såhär ska du göra, vilket belyses i följande citat:  
 

”Ja precis att det var mer så som vi sa att nu gör du det liksom och då 
ja det var ju mer den här auktoritära stilen, att man var mer så här, 

det var bara att följa det, det är ett helt annat tänk nu.”(4) 

 
Sen MI började användas har sättet att samtala med patienten förändrats. Numera är det 
patienten själv som ska hitta lösningen på sitt problem med stöd från 
distriktssköterskan. En distriktssköterska nämner det som att patienten själv måste lära 
sig att cykla, hon kan inte göra det åt denne. Patienten ska ses i sin helhet och vara 
central i dialogen. Vikten av att ställa frågorna på rätt sätt, använda sig av öppna frågor, 
framkommer hos majoriteten av distriktssköterskorna. Det nämns att det är av stor vikt 
som distriktssköterska att lyssna mer och prata mindre i samtalet. De framhäver att vid 
alltför tydliga råd kan patienten gå i försvarsställning. De upplever att betydelsen av att 
be om lov att få ställa en fråga eller ta upp ett jobbigt ämne är av stor vikt. En deltagare 
beskrev det såhär: 
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”Att det är öppna frågor och att man frågar om lov om man får ställa 
en fråga eller ge ett råd. Det tycker jag är jätteviktigt.”(1) 

 
Distriktssköterskorna märker att de använder MI automatiskt, till exempel vid 
såromläggningar, där samtalet kommer in på patientens levnadsvanor kring kosthållning 
och fysisk aktivitet. Distriktssköterskan måste vara lyhörd inför de patienter som redan 
har kunskap och endast är ute efter stöd i form av förstärkning av den kunskap de redan 
besitter. Hänsyn måste dock tas av distriktssköterskan att det i vissa fall inte fungerar 
med MI. Det nämns att patienter ibland endast är ute efter råd och få ett konkret sätt på 
hur de ska gå tillväga, vilket beskrivs i citat:   
 

”Jag vill, nu vill jag ha ett råd, ja säg vad jag ska göra.”(3)  

 
En distriktssköterska som hade flertalet asylboende i sin närhet upplever svårigheter i 
att använda metoden till de här patienterna. De kräver mer konkreta råd och handfasta 
tips samt ses det också hinder kring språket. Distriktssköterskan uttrycker det som ett 
växande problem då den här gruppen i samhället blir allt större.   
 

Så ett frö 
Om distriktssköterskan upplever ett behov av förändring hos en patient som själv inte 
ser problemet, framkommer det som viktigt att ändå ge information och samtala kring 
ämnet. Att försöka få patienten att se vad vinsten skulle kunna bli av en förändring utan 
att det blir för uppenbart att de försöker motivera den. Distriktssköterskorna beskriver 
det som att så ett frö av kunskap. Det kan gå flera besök och handla om många samtal 
innan patienten har kommit till insikt, vilket belyses nedan: 
 

”Det kanske inte händer precis i det samtalet som man är i utan det 
kan dröja flera månader och då kommer de tillbaka, förresten du jag 

pratade ju med dig då.”(2)  

 
Att ändra sina levnadsvanor är inget som görs över en natt, utan det tar tid. Det gäller att 
känna av var patienten befinner sig och starta processen där, att se hela patienten och få 
den i fokus. Att sedan låta patienten gå hem i lugn och ro och fundera kan göra att det 
fröet som såtts skapar tankar, som senare kan leda till en vilja att förändras. En 
distriktssköterska nämner att hon vid det första samtalet med patienter tänker på ”det 
lilla fröet” för att komma igång med MI.  
 

Rulla med motstånd 
Genom att ställa öppna frågor och få patienten att tänka själv kring sina levnadsvanor, 
blir det naturligt för dem att sätta ord på tankar och känslor kring de förändringar de kan 
tänkas göra. Öppna frågor som; Hur tänker du här? Hur ser du på det? gör att patienten 
själv kommer fram till beslut och gör egna val. Distriktssköterskorna nämner vikten av 
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att det är patientens egna mål som ska sättas, inte distriktssköterskans. Om patienterna 
själva sagt orden och gett förslag till förändring är det svårare att inte följa dessa, vilket 
beskrivs nedan:   

 
”[…] det handlar om att rulla med motståndet, så pratar man lite om 
det och sen så kommer man fram till lite om det och sen så kanske det 

inte är så dumt, man hittar en liten lösning.”(2) 

 
En distriktssköterska beskriver rulla med motstånd som att väga patientens 
levnadsvanor fram och tillbaka, för att patienten slutligen själv ska komma till insikt att 
den här förändringen blir positiv i dennes liv. Att påvisa vinsten av förändring anses 
viktigt, för utan patientens medverkan går det inte att göra någon förändring, vilket 
belyses i följande citat:  
 

”[…] för om du inte får patienten med dig så kan du ju inte direkt 
göra någon förändring.”(4)  

 
Distriktssköterskorna upplever även själv en vinst när de ser att MI gett resultat och 
känner att de har gjort ett fullgott arbete och får stimulans. Den positiva känslan smittar 
av sig i arbetet med patienten, vilket uttrycks på följande sätt: 
 

”[…] det är ju jättekul att få berömma när folk är duktiga.”(5) 

 
När patienten själv ser ett resultat upplevs det av distriktssköterskorna som något som 
kan användas som en morot för patienten. De känner att de mår bättre och har mer ork. 
Detta kan sporra patienterna och ge fortsatt motivation till förändring. Många vet vad 
som krävs vid exempelvis viktnedgång men de behöver ett extra stöd.  
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Författarna har valt att använda både Elo och Kyngäs (2008) och Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012) som metodreferenser. Till en början användes enbart Elo 
och Kyngäs (2008), dock kände författarna att komplement behövdes och Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012) ansågs besitta de tillgångar som saknades. 
 
Kvalitativ innehållsanalys valdes för att metoden anses lämplig inom forskning som 
handlar om omvårdnad. Den passar bra när intervjuer ska beskrivas, analyseras och öka 
förståelsen i ett ämne (Elo & Kyngäs 2008, s. 108). Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012, s. 188) beskriver att induktiv ansats innebär att analytiskt granska texter inom ett 
ämne som beskriver en upplevelse. Att en deduktiv ansats inte valdes var för att vi i 
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förväg inte visste vad vi skulle stöta på och därför inte hade en förarbetad mall. Vi ville 
granska texterna fördomsfritt. Att författarna anser att kvalitativ ansats var lämplig är 
framförallt för att det var en upplevelse som efterfrågades. En styrka i metoden anses 
vara att författarna blir mer delaktiga, detta kan dock också ses som en svaghet då det 
kan vara svårt att distansera sig.  
 
Förförståelsen handlar om hur författarna ser på det som ska studeras, vilka kunskaper 
som finns sedan tidigare, vilka erfarenheter som finns och även förutfattade meningar 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197). Kunskaperna kring ämnet varierade 
hos författarna. Författarna har varit yrkesaktiva i olika antal år, vilket ger olika bagage 
inom ämnet. Att det finns stort intresse för MI hos författarna tros ha ökat motivationen 
att fördjupa sig inom ämnet. Ingen av författarna har arbetat aktivt med samtalsmetoden 
vilket förmodligen har gjort att materialet som framkommit har granskats med ett öppet 
sinne vilket anses höja reliabiliteten. Artiklar inom ämnet studerades i förhand för att få 
kunskap i ämnet, det är svårt att veta hur det har påverkat.  
 
Förfrågning om deltagande skickades till 17 olika vårdcentraler eftersom det räknades 
med bortfall, dock inte på så många. Författarna tror att distriktssköterskorna får många 
förfrågningar angående att delta i studier och att de har ont om tid. Detta tror vi 
medförde till ett stort bortfall. Mail och telefonkontakt är lätt att bortse från medan när 
vi kom personligen och frågade ställde de mer än gärna upp. De fem som har tillfrågats 
via egna kontakter har inte varit bekanta till författarna sedan tidigare och anses därför 
inte ha påverkat resultatet av studien. Nio intervjuer gjordes varav åtta är inkluderade i 
resultatet. Intervjuerna gjordes i olika landsting. Vårdcentralerna där intervjuerna 
skedde var både i storstadsregion och i mindre samhällen vilket ger en spridning 
geografiskt och även socioekonomiskt, vilket har setts som positivt i resultatet och ökat 
dess validitet.  
 
I början av studien var tanken att ämnet skulle smalnas av men svårigheter kring att 
hitta deltagare inom ett och samma område gjorde att vi fick utöka distriktssköterskans 
arbetsområde gällande MI. Nu ses det som en styrka att de arbetade med metoden inom 
olika områden eftersom det påvisar dess applicerbarhet och stärker även studiens 
validitet. Bortfallet på en deltagare berodde på att otillräcklig information om 
inklusionskriterier till deltagaren getts och får stå för författarna. Ett bortfall ses i det här 
fallet som lågt. Sju kvinnor och en man deltog, könsfördelningen tros inte påverka 
studiens resultat utan snarare att det speglar könsfördelning av distriktssköterskor inom 
vårdcentralens verksamhet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) menar att 
när både män och kvinnor ingår i studien ökar möjligheten att belysa ämnet på ett 
varierat sätt vilket styrker dess giltighet eftersom ämnet åskådliggörs ur olika 
perspektiv. Det ses som en styrka att flertalet har arbetat många år inom yrket och 
därmed besitter kunskap och erfarenhet inom primärvården, samt haft möjlighet att 
genomföra utbildning och utöva MI ett antal år. Att en av de intervjuade inte hade 
specialistutbildning tros inte ha påverkat resultatet eftersom inklusionskriterierna ändå 
besvarades.  
 
Författarna valde att göra intervjuerna var för sig för att hinna göra intervjuerna under 
september månad. Å ena sidan kan det ses som negativt att intervjuerna gjordes var för 
sig eftersom författarna hade haft en större förståelse av intervjuerna om de medverkat 
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vid samtliga. Å andra sidan hade den intervjuade kunnat känna sig underlägsen om båda 
kommit för att göra intervjun. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) menar 
att om intervjuer görs av olika personer kan deltagarna få olika sorters 
uppföljningsfrågor, vilket kan innebära att fler variationer av distriktssköterskans 
upplevelser uppstår. Intervjuerna gjordes på deltagarnas arbetsplats, vilket ses som 
positivt eftersom de var i en miljö de var vana vid och även att de inte behövde lägga tid 
på att ta sig någonstans. Att träffa personer där de känner sig hemmastadda kan göra att 
de känner sig tryggare och har lättare för att öppna sig och fördjupa sig i ämnet (Thorén-
Jönsson 2012, s. 143). Det skulle också kunna vara så att distriktssköterskorna kände av 
stress genom att vara kvar på sin arbetsplats, författarna tror dock att det skulle vara mer 
stressande för dem att behöva ta sig någon annanstans och därmed hade även 
informanter gått förlorade. Författarna är medvetna om att de inte är vana intervjuare 
och har därmed försökt vara uppmärksamma på det både under intervjuerna och under 
tolkningen av resultatet. Det upplevdes av båda författarna att intervjuerna blev bättre 
efter hand. Syftet besvarades i varje intervju därav tror författarna inte att deras brist på 
intervjuvana har påverkat reliabiliteten. Intervjuerna varade mellan 10-25 minuter. Att 
vissa var korta kan ses som negativt men eftersom syftet har besvarats även i de kortare 
intervjuerna tros det inte att det hade utmynnat i ett annat resultat om de varat längre. 
Att transkription skedde i direkt anslutning till intervjun tros vara positivt eftersom den 
fortfarande fanns färskt i minnet. Som inspelningsmaterial valdes författarnas egna 
Iphone, intervjuerna hördes tydligt, var lättanvända och inget material sållades bort på 
grund av otydlighet.   
 
Tillvägagångssättet med den öppna kodningen kändes positiv och de meningsbärande 
enheterna uppkom naturligt. När författarna klippte isär materialet lades de i högar, 
dock upplevdes det som om det blev fragmenterat då analysprocessen stagnerade. 
Författarna valde att pausa i några dagar för att låta processen mogna i tankarna. Detta 
upplevdes som positivt eftersom ny kraft uppkom till att gå tillbaka ett steg i processen 
som senare ledde oss framåt.  
 
Författarna har genom studien haft ett etiskt tänkande både under intervjusituationerna 
och under analysprocessen. Detta har visats genom att författarna hela tiden värnat om 
deltagarnas anonymitet. Noggrannhet kring information om studien och dess upplägg 
för att skapa medvetenhet om innebörden av deras deltagande har skett till varje enskild 
deltagare.    
 

Resultatdiskussion 
 
Distriktssköterskan har en viktig roll i att förebygga ohälsosamma levnadsvanor, ofta 
saknas dock resurser inom primärvårdens verksamhet. Samhället kräver mer 
hälsofrämjande arbete på grund av mer ohälsosamma levnadsvanor. Det kan ge en 
samhällsvinst om vi blir hälsosammare exempelvis genom färre sjukdagar från arbete, 
färre inläggningar inom den somatiska sjukvården men även genom färre förskrivningar 
av läkemedel. 
 
Styrkan med MI anses vara att det är en metod som kan appliceras i samtal där målet är 
en förändring, framförallt av levnadsvanor. Prioritering av dessa samtal ses som viktigt 
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även om effekt ibland kan dröja allt från månader till år. Att effekten ibland dröjer kan 
göra att metoden prioriteras bort i det dagliga arbetet, dock framkommer det i studien att 
förändring till bättre levnadsvanor oftast sker. Detta menar författarna bör framhävas 
och att det kan ge en samhällsvinst i det långa loppet. Samarbete mellan professionerna 
upplevdes som bristande vilket kan ses som en nackdel i användandet av MI.  
 
Författarna anser att resultatet berikas med de citat som använts och att innebörden lyfts 
en dimension. Vi menar att det har ökat tillförlitligheten och skapat en känsla för hur 
intervjuerna sett ut, detta styrks av Elo och Kyngäs (2008, ss. 112-113). Varje citat har 
en siffra efter sig som påvisar vilken deltagare som uttryckt citatet. Författarna anser att 
dessa siffror höjer trovärdigheten i studien eftersom det klargörs att citat använts från 
flera olika deltagare.  
 

Förutsättningar för MI som metod 
 
Olika användningsområden av MI 
 
Resultatet i studien påvisade svårigheter när olika professioner inte tycker likvärdigt. 
Distriktssköterskorna ansåg sig nå bättre framgång om de var flera som arbetade efter 
samma mål. Östlund, Wadensten, Kristofferzon och Häggström (2014, s. 115) styrker 
ovanstående resultat genom att beskriva att distriktssköterskorna använde MI i större 
utsträckning om det fick uppskattning av läkarna genom att de skickade interna 
remisser. Detta påvisar vikten av fungerande samarbete professionerna emellan. 
 
Distriktssköterskorna upplevde att de kunde använda MI i flertalet olika situationer. 
Även om de föredrog att situationerna skedde i möte med patienten upplevde de att även 
samtal över telefon fungerade. Detta styrks av Östlund, Wadensten, Häggström och 
Kristofferzon (2013, s. 2288) som nämner att MI går att använda i många olika 
situationer som tele-q, blodtryckskontroll, barnhälsovård och förändring av 
levnadsvanor. Författarna har förstått att mer tid ägnas åt att vara tillgänglig via telefon 
och att MI används i dessa samtal men inte renodlat. Tankar går kring hur ett samtal 
skulle kunna fungera optimalt enligt MI. Ett sätt vi tänker oss är att videosamtal, 
exempelvis Skype eller Facetime, skulle kunna underlätta användandet av MI. 
 
Resultatet visade vidare att oberoende av i vilket sammanhang MI används så fungerade 
den. Alla deltagarna arbetade inom olika inriktningar och var positiva till användandet 
av MI. Hall, Staiger, Simpson, Best och Lubman (2015, s.1) och Östlund et al. (2013, s. 
2285) menar, precis som studiens resultat, att MI är en av de bättre behandlingarna när 
det gäller förändring av levnadsvanor. Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2011, 
s. 3325) styrker resultatet genom att beskriva att utbildning i MI inte gör att metoden 
automatiskt lärs in utan det krävs övning under längre tid.  
 
Brister och svårigheter 
 
I studiens resultat framkom det att distriktssköterskorna upplever ett problem kring att 
nå ut till patienten innan det uppstått en ohälsosam levnadsvana. Att motivera i det här 
läget var en utmaning och att lyckas fånga upp och förändra patienten innan symtom 
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uppkommit upplevdes av distriktssköterskorna som svårt. Att identifiera dessa patienter 
i tid skulle kunna ge en samhällsvinst i ett längre perspektiv eftersom de blir 
uppfångade innan symtom blivit för allvarliga och lett till sjukskrivning, inläggning i 
den somatiska sjukvård eller innan det krävs medicinering. Östlund et al. (2013, s. 
2285) styrker detta genom att beskriva att målet är en god hälsa till alla och inom 
primärvården ska förebyggande arbete göra att det målet uppnås. Författarna har 
reagerat på det här och det anses uppseendeväckande att primärvården, som ska vara 
den förebyggande och första delen i vårdkedjan, inte kan fånga upp patienter innan det 
redan uppstått problem. Hur skulle samhället kunna arbeta mer förebyggande inom 
området?  
 
Distriktssköterskorna som arbetade i socioekonomiskt svagare områden upplevde att 
kunskapsnivån angående levnadsvanor oftast var lägre än i det övriga samhället. Även 
om distriktssköterskan gärna ville hjälpa till och förändra deras levnadsvanor framkom 
det som svårt. Sambandet mellan levnadsvanor och upplevd hälsa sågs inte. Även 
Everest och Phillips (2015, ss. 186-187) styrker att människor som lever i 
socioekonomiskt svagare områden har sämre levnadsvanor. Dessa patienter ses som 
högriskpatienter och det framkom som en stor utmaning för sjukvården att hitta dem 
innan följdsjukdomar utvecklats. Folkhälsomyndigheten (2014, s. 75) visar också detta 
då de ser ett samband mellan låg inkomst och sämre hälsa. Även om det påpekas att 
inkomst inte påverkar hälsan i första skedet, så uppmärksammas ändå att de är mer 
sårbara och utsatta för fler hälsorisker. Detta är en grupp individer som inte alltid har ett 
skyddsnät att ta till och att lyckas lyfta den här gruppen ses som en stor utmaning och 
kräver att flera instanser i samhället engagerar sig.  
 
Återkoppling ger förändring 
 
Återkoppling distriktssköterskorna emellan upplevdes som bristande. Studiens resultat 
påvisade däremot att det fanns en önskan om att det skulle fungera bättre. För att 
bibehålla kunskap och fortsätta utvecklas i utövandet av MI framkom det att det 
önskades tid för övning. Om distriktssköterskorna fick tid till reflektion med varandra 
kunde de utvecklas i sitt utövande och även ge dem bättre självkänsla. Trots att studiens 
resultat visade på att distriktssköterskorna fortsätter använda MI även utan återkoppling 
kollegor emellan, så menar Östlund et al. (2014, ss. 114-115) att när tid för reflektion 
saknas uppstår osäkerhet och samtalsmetoden används då inte, den känns onaturlig och 
det är lätt att ”glömma” använda den. Optimalt vore om distriktssköterskorna efter 
utbildning i MI fick en mentor som vid enstaka tillfällen kunde närvara och ge respons, 
alternativt finnas tillhands för rådgivning när frågor uppkommer. Hall et al. (2015, s. 2) 
beskriver att de som fick stöd i sitt utförande av MI behöll kunskapen och blev bättre 
utövare av samtalsmetoden. När nya arbetsmoment ska läras in, exempelvis på en 
vårdavdelning, får oftast enstaka personer gå extra utbildningar och bli ”experter” inom 
området, de kan sedan rådfrågas och ses som en mentor när problem uppstår. Varför 
fungerar det inte såhär i primärvården gällande utbildningen av MI?  
 
Utbildningen är kostsam och en fråga som uppkommer är om det är hållbart att utbilda 
när många upplever att det inte får öva och reflektera i den utsträckning som de önskar. 
Det framkom av Hall et al. (2015, s. 6) och Östlund et al. (2014, s. 112) att det är en dyr 
utbildning och av de som gått den är det knappt 50 % som sedan använder sig av MI. I 
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studiens resultat belyser alla deltagare att detta är en optimal och användbar metod. 
Varför visar då tidigare forskning att den inte används? Östlund, Kristofferson, 
Häggström och Wadensten (2015, s. 7) har en hypotes om att det kan bero på att det inte 
ges tid till träning av MI, de får ingen feedback och uppföljning efter utbildning och 
stöd från ledning och chefer ses som bristfällig. För att det ska vara samhällsekonomiskt 
försvarbart med utbildning till så många, bör ovanstående punkter respekteras och ses 
som självklara. Ett sätt att minska kostnaderna kan vara, som Östlund et al. (2013, s. 
2291) beskriver, att de som är intresserade av MI kan väljas ut till utbildningen och 
senare fungera som inspirationskälla till övriga medarbetare.   
 
Distriktssköterskorna upplevde att de fick bättre resultat om de hade tätare kontakt med 
patienten. Östlund et al. (2013, s. 2291) styrker detta genom att beskriva att MI blir 
effektivare med tätare uppföljning. Brobeck et al. (2011, s. 3325) menar att det är av 
vikt att uppföljning fortsätter även efter att de mål som satts uppnåtts. Det syns också i 
studiens resultat att förändring av levnadsvanor är tidskrävande och att uppföljning bör 
pågå så länge det anses nödvändigt. Everest och Phillips (2015, s. 186) påpekar att för 
att uppnå en varaktig förändring bör uppföljning fortgå så länge individen behöver det.  
 
En tidskrävande process 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 2§ ska de mest sjuka få vård först, vilket 
även studiens resultat påvisade. Författarna förstår att det är såhär verkligheten ser ut 
och att det är så det måste gå till. Rent samhällsekonomiskt tros det bli en vinst om tid 
och resurser läggs på mer förebyggande hälsovård som MI. Ekonomi är inget som 
nämns rent ut av deltagarna men som underliggande märks när deltagarna pratar om 
prioriteringar i verksamheten. Hall et al. (2015, s. 6) beskriver att MI är en metod där 
avkastningen ses först långt senare. Även om en patient slutar röka imorgon är det först 
många år senare som den stora samhällsvinsten ses i form av mindre behov av vård. 
Hall et al. (2015, s. 5) tar upp att MI tar så pass lång tid att det är svårt att i 
verksamheten se tydliga vinster. Till skillnad från exempelvis smittspridning där vinsten 
av god handhygien kan ses relativt snabbt i verksamheten. MI behöver prioriteras för att 
i framtiden kunna ge en samhällsvinst. Detta påvisar MI:s potential till att möjligen vara 
delaktig i samhällets hållbara utveckling.  
   
Tidsbrist uppfattades på olika sätt. Hälften av distriktssköterskorna upplevde att de fick 
tid till samtal medan andra hälften upplevde att det saknades tid i verksamhet för att 
hålla samtal. Östlund et al. (2013, ss. 2290-2291) menar att de som använder metoden 
regelbundet är de som också klagade mest på tidsbrist eftersom de var medvetna om hur 
mycket tid som krävdes för att hjälpa patienten till en förändring. Studiens resultat 
bestrider detta då de som hade tid inte enbart var de som arbetat en kortare tid med 
metoden utan även de med lång erfarenhet, men den styrker även det då vissa med lång 
erfarenhet upplevde att de inte hade tid.  
 
Det nämns av Brobeck et al. (2011, s. 3325) att en förändring har svårt att bli av om 
patienten känner sig stressad och inte får den tid som behövs. Nymberg och Drevenhorn 
(2015, s. 5) påpekar att den personliga kemin mellan patient och distriktssköterska är av 
stor vikt för den kommande förändringen. Detta syns i studiens resultat där det 
påvisades att hur närvarande distriktssköterskan upplevde sig vara i det första mötet, 
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påverkade den kommande relationen. Som tidigare nämnts är MI något som kan ske i 
flera olika situationer, inte alltid planerade, vilket kan göra det svårt att veta när första 
mötet sker.  
 

Holistiskt förhållningssätt i det hälsofrämjande mötet 
Att vilja förändras 
 
Studiens resultat påvisade hur viktigt det är att se var patienten befinner sig i sin 
förändringsfas. Distriktssköterskorna upplevde att förändring bör göras i olika steg och 
inte vara för stor, detta för att viljan och motivationen hos patienten ska bibehållas. 
Detta påpekas även av Östlund et al. (2013, s. 2291) som menar att det är viktigt att ha 
en förståelse för att alla patienter är olika och att det skiljer sig i hur lång tid det tar 
innan de är redo för förändring. Alla människor är olika och deras vilja till förändring 
skiljer sig åt. Det ses som stimulerande att lyckas locka fram viljan hos patienter som är 
ambivalenta till förändring.  
 
Konkreta råd kontra MI 
 
Vikten av att ställa öppna frågor, lyssna och att inte prata för mycket upplevdes som 
viktigt av distriktssköterskorna. Detta styrks av Östlund et al. (2014, s. 114) som menar 
att det är ett livslångt lärande, att lära sig vara tyst, lyssna, ta ett steg tillbaka och inte ta 
över situationen. I studiens resultat beskrev också distriktssköterskorna vikten av att be 
om lov att få ställa en fråga, speciellt om frågans ämne är känsloladdat, vilket styrks av 
Östlund et al. (2015, s. 9). 
 
Distriktssköterskorna upplevde att en viktig del handlar om att ta tillvara på patientens 
kunskaper och bekräfta dem. Nymberg och Drevenhorn (2015, s. 5) intygar detta, 
framförallt hos de patienter som besitter kunskap, genom att ge dem insikt i att de 
tänker i rätt banor blev de styrkta av distriktsköterskan att genomföra en förändring. MI 
går ut på att se var patienten befinner sig och starta förändringsprocessen där. Everest 
och Phillips (2015, s. 187) påpekar att patienter inte alltid förstår den information 
angående hälsa som ges och att sjukvårdspersonal ofta överskattar patienternas kunskap, 
vilket påvisar vikten av att uppfatta var patienten befinner sig kunskapsmässigt.  
 
De som bor på asylboende har uppmärksammats av en distriktssköterska i studiens 
resultat som en grupp individer där MI kan vara svår att använda. Distriktssköterskan 
upplevde svårigheter med språket men även svårigheter angående skillnader i kultur. 
Haith-Cooper och McCarthy (2015, s. 8) menar att flyktingar ofta känner sig 
diskriminerade och isolerade. De upplevde också att de i vårdsammanhang ofta 
behandlades med dålig attityd. För att lyckas med MI även i den här patientgruppen 
återkommer författarna till studiens resultat av vikten av det första mötet. Vi kan se 
svårigheter eftersom det förmodligen krävs tolk i sammanhanget men tror ändå att ett 
förtroende kan inges. En studie gjord utomlands beskriver flyktingars situation i läger 
och deras möjlighet att söka vård (Al-Fahoum, Diomidous, Mechili, Archangelidi, 
Theodoromanolakis & Mantas 2015, s. 3). Flyktingarna upplevde att de fick dålig vård 
men det framkom även att de inte heller förväntade sig något annat. Anmärkningsvärt är 
att de som var mest sjuka var de som fick sämst vård. Författarna är medvetna om att 



 22 

detta inte är något som beskrivs i resultatet, dock anses det ändå vara relevant att ta upp 
då flyktingsituationen ser ut som den gör i dagens samhälle. Tältläger finns redan och 
här kan finnas lärdom att ta efter för att inte hamna i liknande situation. Everest och 
Phillips (2015, s. 186) menar att de som har en annan etnisk eller kulturell bakgrund har 
en tendens att drabbas av sämre hälsa. I Sverige är det här en växande grupp i samhället, 
vilket framkom av studiens resultat. Samhället behöver uppmärksamma den här 
gruppen för att liknande scenario inte ska ske här. Ämnet är så pass stort att det kräver 
vidare forskning.   
 
Så ett frö 
 
Att prata om förändring trots att patienten själv inte är mogen för att förändra sina 
levnadsvanor, upplevdes av distriktssköterskorna som relevant. Att föra in samtalet på 
det ämne som är väsentligt att förändra i mindre doser vid de tillfällen patienten ändå är 
på besök, exempelvis vid såromläggning, upplevdes som ett sätt att påbörja en process 
med MI. Detta beskrevs som att så ett frö av kunskap i studiens resultat och författarna 
tänker att det är ett bra sätt att ta tillvara på tillfällena när patienten ändå är på plats. 
Brobeck et al. (2011, s. 3326) styrker resultatet genom att beskriva att när en patient inte 
är intresserad av en förändring kan ändå ett första steg mot rätt riktning ske genom att 
ge patienten kunskap om ämnet. Studiens resultat påvisade vikten av att känna av var 
patienten befinner sig i processen och starta den där, vilket också Östlund et al. (2014 s. 
115) nämner. En distriktssköterska nämner att hon tänker på ”det lilla fröet” i samtalet 
med patienten som ett första steg mot förändring. Det är ett sätt att ta tillvara på 
situationer som uppkommer där förändring inte är det primära målet.  
 
Rulla med motstånd 
 
Brobeck et al. (2011, s. 3327) beskriver att patienten ska vara central i dialogen för att 
bli mer delaktig i sin förändring, vilket även framkom i resultatet. Brobeck et al. (2011, 
s. 3327) nämner vidare att återfall inte ska ses som misslyckande och att 
distriktssköterskorna inte ska kritisera patienten om det sker. Det ska ses som ett hinder 
att gå igenom. Även om det inte belyses i resultatet tycker författarna att det är relevant 
att beröra ämnet eftersom det är något som kommer att ske. Studiens resultat belyste att 
när förändring sker upplevdes det som en morot för patienten. Det beskrevs i studiens 
resultat att distriktssköterskorna själva upplevde en vinst när förändring skedde. Även i 
de fall när förändring uteblir finns det skäl att fortsätta samtalen och inge hopp om att 
förändring fortfarande kan ske, om motivation finns. 
 
SLUTSATS 
Studiens resultat stödjer distriktssköterskan hälsofrämjande arbete genom att påvisa var 
resurser behöver satsas. Alla professioner inom primärvården bör samarbeta för att först 
och främst uppnå ett resultat men även för att det ska vara hållbart. Det har framkommit 
att MI inte alltid prioriteras på grund av tidsbrist, förändring i personalgruppen, svårt att 
se mätbara resultat i verksamheten men också för att effekten först ses långt senare. 
Resultat visar att även om det på kort tid är en kostnad bör fokus läggas på att det är en 
vinst, framförallt för patienten själv, men också för samhället i stort. Detta visar att MI 
kan vara en del i samhällets hållbara utveckling. Det påvisas även att resurser behövs 
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när det gäller det förbyggande arbetet. Kunskap om hälsa varierade, de socioekonomiskt 
svagare upplevdes av distriktssköterskorna överlag ha en lägre kunskap om sin hälsa 
vilket påvisar var hälsofrämjande insatser bör läggas och var information kring hälsa 
behöver optimeras.  
 
Uppföljning och återkoppling är en viktig del inom MI. I den här studiens resultat 
framhävs vikten av återkoppling kollegor emellan. Återkoppling kan i det här fallet ses 
som ett redskap, speciellt när erfarenhet kring MI saknas, mentorskapet skulle kunna 
vara en stor del för att få den här biten att fungera.    
 
I studien har alla deltagare haft olika inriktningar i sitt yrke vilket påvisar resultatets 
generaliserbarhet. Författarna menar att de fynd som framkommit i resultatet går att 
använda sig av inom primärvårdens verksamhet, oavsett var verksamheten är förlagd 
eller vilken inriktning distriktssköterskan arbetar med.   
 
 
Sist men inte minst vill vi tacka deltagarna som ställde upp på intervjuer, utan er hade 
det inte blivit något arbete. Vi är tacksamma för att ni tog er tid för oss.  
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Bilaga 1  

                                                                 
Till verksamhetschef och distriktssköterska för godkännande om datasinsamling och 
accepterande av deltagande. 
 
Vi är två sjuksköterskor, Helen Dahlqvist och Susanne Johansson, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 
nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter distriktssköterskor/sjuksköterskor har av att arbeta med motiverande samtal 
som metod. Vi är intresserade av att ta reda på hur motiverande samtal som metod 
upplevs att arbeta med. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer 
med distriktssköterskor/sjuksköterskor inom primärvård. Vi vänder oss till 
distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetar med motiverande samtal regelbundet som 
metod och vi vill att de har utbildning inom ämnet. Intervjuerna kommer att ske hösten 
2015, under september månad och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 
överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 20 och 30 minuter. Att 
medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 
material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

Vi skulle uppskatta er hjälp att hitta intresserade distriktssköterskor/sjuksköterskor till 
vår studie. Förhoppningen är att intervjua åtta distriktssköterskor totalt sett. För att 
underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande senast v 32. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven 
mailadress så snart som möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Hälsningar 
Susanne Johansson                            Helen Dahlqvist                
lasse_susanne@hotmail.com                                         helen.dahlqvist@hotmail.com 
070-6419664                                                                  073-0512416 
 
Handledare 
Lena Héden, Universitetslektor  
Institutionen för vårdvetenskap   
Högskolan i Borås 

mailto:lasse_susanne@hotmail.com
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lena.heden@hb.se 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Susanne och Helen genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
  
 
 
_______________________________ 
Namn Verksamhetschef 
Titel/Verksamhet/Ort 
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Bilaga 2 

Informationsbrev för informantens samtycke 
Som informant har jag fått ta del av vad studiens syfte är och vad den 
kommer handla om. Jag ställer upp frivilligt och är medveten om att 
intervjun spelas in. Jag kan när jag helst vill under intervjun avbryta och 
välja att inte delta i studien. Intervjun kommer vara anonym och varken jag 
eller min arbetsplats kommer nämnas i arbetet.  
Jag kommer härmed överens tillsammans med författaren att jag lämnar 
samtycke till att bli intervjuad och delta i studien efter ovanstående 
kriterier.  
 
Författare: 
Datum: 
 
 
Informant: 
Datum: 
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Bilaga 3 
Ålder?  Kön? 
Sjuksköterska/Distriktssköterska hur länge? Yrkeserfarenhet inom VC? 
Utbildning i motiverande samtal? 
 
 

 

Kan du berätta om hur du arbetar med motiverande samtal?  
Vilka är dina upplevelser kring att arbeta med motiverande samtal som metod?  
(Effekten av metoden? Fungerar det?) 

 

Hur upplever du att patienten ser/svarar på motiverande samtal som metod? 

 

Kan du beskriva situationer där du upplever att motiverande samtal fungerar bättre? (Hur tänker 
du då... Varför tror du att det är så... Vad är det som påverkar...) 

 

Upplever du att det finns några svårigheter/för-nackdelar med att använda motiverande samtal? 

 

Är det något mer du vill tillägga som inte kommit fram genom frågorna? 

 

Är det okej att jag återkomma vid eventuella funderingar? 

 
Följdfrågor: 

Vill du utveckla det vidare 

Hur menar du då 

Kan du beskriva/ berätta mer 

Ge exempel 

Säg lite mer om 
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