
																					

 

                    
 
 

                   Examensarbete 15 hp 
 
 
 
 

          
       

      
 
 
 

“TILLSAMMANS MOT MÅLET” 
- EN KVALITATIV LITTERATURSTUDIE OM PATIENTERS OCH 

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV MOTIVERANDE SAMTAL VID 
ÖVERVIKT OCH FETMA.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Ebba Silvert & 
Madeleine Bengtsson 
Handledare: Maria Nilsson 
Examinator: Mikael Rask 
Termin: HT17 
Ämne: Vårdvetenskap 
Kurskod: 2VÅ60E 



																					

 
 

Titel “TILLSAMMANS MOT MÅLET” - En 
kvalitativ litteraturstudie om patienters och 
sjuksköterskors upplevelse av motiverande 
samtal vid övervikt och fetma. 

Författare Ebba Silvert & Madeleine Bengtsson 

Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet 

Handledare Maria Nilsson 

Examinator Mikael Rask 

Adress Linnéuniversitetet 351 95 Växjö 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. 

Nyckelord Fetma - Motiverande samtal - Patienten - 
Sjuksköterskan – Upplevelser - Övervikt  

 
 
SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i samhället och tidigare forskning 
visar att det kan medföra en rad olika följdsjukdomar. Det är också ett känsligt ämne att prata 
om vilket kan leda till att patienter känner sig stigmatiserade. Motiverande samtal är en metod 
som används för att hjälpa patienter genomgå en livsstilsförändring vid övervikt och fetma.  
 
Syfte: Syftet var att belysa patienters och sjuksköterskors upplevelse av motiverande samtal 
vid övervikt och fetma. 
 
Metod: Studien var en litteraturstudie som baserade sig på tio vetenskapliga artiklar med en 
kvalitativ metod. Artiklarna analyserades och granskades utifrån Forsberg och Wengströms 
(2013) innehållsanalys.  
 
Resultat: Patienterna upplevde det motiverande samtalet som en bra metod då de blev 
bemötta med respekt och fick vara delaktiga i vården. De upplevde också att de inte blev 
skuldbelagda eller pressade till förändring. Sjuksköterskorna upplevde att det motiverande 
samtalet tydliggjorde deras hälsofrämjande yrkesroll samt gav dem nya lärdomar i samarbetet 
med patienterna. Vidare upplevde sjuksköterskorna att yttre faktorer som stress, tid och vanor 
gjorde det svårare att använda sig av denna samtalsmetod.  
 
Slutsats: Studien visar på att motiverande samtal är en bra metod att använda sig av hos 
patienter med övervikt och fetma då de kände sig väl bemötta. För att förbättra vården för 
patienter med övervikt och fetma samt andra tillstånd där motiverande samtal kan vara 
lämpligt kan det vara betydelsefullt att utöka sjuksköterskors kompetens inom denna 
samtalsmetod. 
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INLEDNING 
Övervikt och fetma växer sig allt större världen över och skördar i dagsläget flera liv på grund 
av de följdsjukdomar som det för med sig. Bättre levnadsvanor kan förhindra sjukdom, göra 
vården mer effektiv samt rädda liv. För att en patient ska bli av med sin övervikt eller fetma 
behöver det ske en livsstilsförändring. Sjuksköterskor har en viktig roll i det hälsofrämjande 
arbetet, genom att ge patienter stöd med att bryta ohälsosamma levnadsvanor kan sjukdom 
förebyggas. Motiverande samtal har visat sig vara effektivt för att hjälpa patienter genomgå 
dessa förändringar. Av den anledningen är det av intresse för oss att belysa patienters och 
sjuksköterskors upplevelser av det motiverande samtalet. Detta för att förbättra våra egna 
kunskaper om samtalsmetoden vilket kan utveckla vår hälsofrämjande roll som 
sjuksköterskor.  
 
BAKGRUND 
Övervikt och fetma 
Övervikt och fetma definieras som onormal eller överdriven fettansamling som kan påverka 
hälsan. Body Mass Index (BMI) är ett index som används för att klassificera om en människa 
är underviktig, normalviktig, överviktig eller lider av fetma. Ett BMI högre eller lika med 25 
räknas som övervikt och ett BMI högre eller lika med 30 räknas som fetma (World Health 
Organization, 2017). Vid användning av BMI bör hänsyn tas till om patienten är muskulös då 
muskler väger mer än fett. Ålder bör också tas hänsyn till då äldre människors BMI kan vara 
högre men ändå räknas som hälsosamt. Ett normalviktigt BMI för äldre ligger mellan 22 och 
29 (Hellénius, 2014). 
 
På 42 år har fetma tredubblats världen över. År 2016 uppskattade WHO (2017) att cirka två 
biljoner vuxna var överviktiga, varav 650 miljoner av dessa led av fetma. Övervikt och fetma 
är ett lika stort växande problem bland barn och ungdomar. Mat som innehåller hög fetthalt, 
sockerhalt, salthalt och som är energität samt näringsfattig är ofta billigare. Denna mat i 
kombination med mindre fysisk aktivitet har resulterat i en ökning av övervikt eller fetma 
bland barn och ungdomar. WHO (2017) uppskattar att 124 miljoner barn och ungdomar var 
överviktiga 2016. Tillståndet som tidigare sågs som en välfärdssjukdom bland 
höginkomsttagare har nu spridit sig till medel- och låginkomsttagare. Vidare menar WHO 
(2017) att övervikt är kopplat till fler dödsfall i världen än vad undervikt är.  
 
I takt med att samhället har utvecklats har förändringar i kost- och motionsvanor världen över 
skett. Allt fler arbeten har blivit stillasittande, fler människor använder motordrivna 
transportmedel och urbaniseringen har ökat vilket har lett till att människor inte rör på sig lika 
mycket i vardagen. Ett ökat intag av energität mat har lett till att många människor har ett ökat 
kaloriintag. Resultatet av detta leder till ett överskott i energibalansen, människor får i sig fler 
kalorier än vad de förbrukar och de går upp i vikt (WHO 2017).  
 
Följdsjukdomar av övervikt och fetma 
Warfa, Drake, Wallström och Engström (2016) menar att en ohälsosam diet är en av de 
största riskfaktorerna till att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar. Dessa sjukdomar är den 
ledande orsaken till dödsfall världen över. Även WHO (2017) menar att kardiovaskulära 
sjukdomar, främst hjärtinfarkt och stroke, är den ledande orsaken till dödsfall. Vidare nämner 
de att risken för diabetes, ledsjukdomar och vissa cancersjukdomar ökar i takt med ett högre 
BMI. Warfa, Drake, Wallström och Engström (2016) menar att en ökad konsumtion av 
energität mat och dryck kan reducera intaget av viktiga näringsämnen och leda till ökat 
kaloriintag vilket leder till viktuppgång. Ökad viktuppgång kan i sin tur leda till bland annat 
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diabetes typ två eller kardiovaskulära sjukdomar. Socker i stora mängder kan direkt bidra till 
kardiovaskulära sjukdomar genom att påverka fettmetabolismen samt utlösa inflammationer i 
kroppen. 

I en studie utförd av Borrell och Samuel (2014) visade det sig att de människor som led av 
övervikt och fetma hade signifikant högre risk att dö i förtid till följd av kardiovaskulära 
sjukdomar jämfört med normalviktiga. Vidare visade studien att de som led av fetma löpte 
större risk att dö i förtid jämfört med normalviktiga. Dödsorsakerna var av olika orsaker, de 
var däremot kopplade till ett högt BMI.  
 
Ett syndrom som är starkt kopplat till övervikt och fysisk inaktivitet är det metabola 
syndromet. Metabolt syndrom är ett samlingsnamn för riskfaktorer som kan leda till 
kardiovaskulära sjukdomar och diabetes typ två (Dupas et al. 2017). Dessa riskfaktorer är 
insulinresistens, högt blodtryck, höga blodfetter och övervikt med ett BMI över 30. För att en 
patient ska diagnostiseras med metabolt syndrom krävs det att denne har minst två av dessa 
riskfaktorer (Taubes, 2017). Vidare menar Dupas et al. (2017) att det metabola syndromet är 
kraftigt ökande i hela världen. 

Stigmatisering av den överviktiga patienten 
Brandheim (2017) skriver i sin avhandling att det sker en stigmatisering av människor med 
övervikt och fetma i samhället. Stigmatisering innebär att en grupp människor diskrimineras av 
andra människor i samhället på grund av ett attribut som kan vara knutet till utseende, denna 
diskriminering kan tas till uttryck genom undvikande eller dehumanisering. Stigmatiseringen 
sker bland annat av medier, av anhöriga, av främlingar men också av vården. Hon menar att 
det är alla tips om hur de egentligen borde leva sina liv, fördomar samt kommentarer som 
skapar mest ohälsa hos patienten och inte övervikten eller fetman i sig. Hon skriver också att 
ny forskning pekar på att övervikt och fetma kanske inte är så farligt som det tidigare har 
sagts. Sedan den globala epidemin av övervikt och fetma tillkännagavs har förebyggande av 
övervikt och fetma samt möjliga lösningar till denna epidemi radats upp. Politiker har lagt 
fokus på bland annat viktminskning, hälsosam kost och fysisk aktivitet. Detta massivt stora 
intresse för övervikt och fetma visar hur människor stigmatiseras samt hur staten rättfärdigar 
denna ”kroppshets” och det “smala och hälsosamma idealet”. 
 
Reed, Struwe, Bice och Yates (2017) genomförde en studie där vuxna människor skulle gå 
ner i vikt. Varför deltagarna valde att delta i denna studien berodde på att de kände sig 
pressade av familj och vänner att gå ner i vikt. De kände även press från samhället att de 
skulle bli smalare och mer “hälsosamma” vilket skapade psykisk ohälsa och lidande.  

Att förebygga övervikt och fetma 
WHO (2017) menar att övervikt och fetma kan förebyggas i stor utsträckning. Med hjälp av 
stöd, från exempelvis sjukvården, kan människor få hjälp med att äta nyttigare och träna 
regelbundet. Kost och motion är det mest lättillgängliga och prisvärda sättet att förebygga 
övervikt och fetma. På individnivå kan patienterna minimera intaget av fett och socker, öka 
intaget av frukt och grönsaker, baljväxter samt frön och nötter. WHO rekommenderar 150 
minuters träning per vecka.   

Reed, Struwe, Bice och Yates (2017) menar att fysisk aktivitet är en viktig del vid 
viktnedgång. Att lägga betoning på vikten av fysisk aktivitet och uppmuntra till detta är en 
central del när sjuksköterskan stödjer någon i viktnedgång. Vidare menar de att människor 
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som är fysiskt aktiva ofta äter mer hälsosamt eftersom de känner motivation till att fortsätta 
sin viktnedgång då de redan har kommit en bit på vägen.  

Uppkomsten av motiverande samtal 
Den amerikanska psykologen och professorn William R. Miller utvecklade tillsammans med 
psykologen Steven Rollnick samtalsmetoden motiverande samtal under 1980-talet (Holm 
Ivarsson, Ortiz & Wirbing, 2010). Det motiverande samtalet beskrevs redan då som en 
målinriktad och klientcentrerad rådgivningsstil för att framkalla en beteendeförändring genom 
att hjälpa patienter utforska och förändra sin situation. Motiverande samtal har visat sig 
effektivt för att hjälpa patienter genomgå livsstilsförändringar vid övervikt och fetma. 
Motiverande samtal bygger inte på informationsmodellen, rådgivning eller skrämseltaktik och 
är inte heller konfronterande eller auktoritär. Det motiverande samtalet formas och fokuserar 
istället på en förståelse för vad som väcker en förändring hos patienten (Butterworth, Linden 
& McClay, 2007). Motiverande samtal utvecklades för att skapa en konstruktiv bana genom 
de svårigheter och hinder som kan uppstå när en sjuksköterska ska hjälpa en patient att 
förändra sin livsstil. Ett motiverande samtal ska hjälpa sjuksköterskan och patienten genom 
att lägga upp samtalet så att patienten själv talar sig in i förändring (Miller & Rollnick, 2013).  
 
Vad är ett motiverande samtal? 
De flesta patienter som vill genomföra en livsstilsförändring är ofta ambivalenta inför den. 
Patienten kan se både fördelar och nackdelar med exempelvis viktnedgång, de känner för att 
både genomföra förändringen men också inte. En patient som är ambivalent är ett bra steg på 
vägen till förändring. De flesta patienter är medvetna om att de motionerar för lite och äter för 
mycket. Samtidigt är dessa patienter också medvetna om vad motion och god kost skulle göra 
för deras hälsa. Hos en ambivalent patient kan två typer av ”prat” identifieras, 
”förändringsprat” och status quo. ”Förändringsprat” innebär att patienten talar om 
förändringen och vilka fördelar det skulle bära med sig. Exempelvis skulle en viktnedgång 
leda till att patienten orkar med vardagen bättre. Men samtidigt som ”förändringspratet” 
infinner sig uppstår också status quo, som innebär att patienten redogör argument för att inte 
genomföra förändringen. Exempelvis att patienten älskar god mat för mycket för att kunna 
offra det och genomföra viktnedgången. En vanlig situation att hamna i är att sjuksköterskan 
argumenterar för förändringen och patienten argumenterar emot den. Sjuksköterskan berättar 
för patienten varför förändringen ska göras och uppmanar patienten att börja. Det är fel väg 
att gå och skapar känslor som ilska hos patienten. Det leder också till att patienten går in i en 
försvarsposition och bestämmer sig för att inte genomföra förändringen (Miller & Rollnick, 
2013). 
 
Hur sjuksköterskan kan använda sig av motiverande samtal 
Att låta den ambivalenta patienten få möta en sjuksköterska i det motiverande samtalet kan 
hjälpa patienten till förändring. I det motiverande samtalet arbetar sjuksköterskan och 
patienten på ett helt annat sätt. Sjuksköterskan kan här ställa frågor som “Varför skulle du 
vilja göra denna förändringen?” och “Hur skulle du genomföra förändringen?”. Det är med 
denna typen av frågor som patienten får möjlighet att tala om orsakerna till varför en 
förändring ska ske i dennes liv. Det är just det som också uppnås i det motiverande samtalet, 
patienter talar sig själva in i förändring (Miller & Rollnick, 2013). 
 
Harvard Mental Health Letter (2011) menar att förändring av beteenden, särskilt att övervinna 
ett beroende, är svårt. Motiverande samtal är en metod som många sjuksköterskor använder. 
Detta för att hjälpa patienter att identifiera personliga skäl för att genomföra det hårda arbetet 
som krävs för att genomgå en livsstilsförändring. I motiverande samtal ska sjuksköterskan 
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undvika att framstå som en expert. Samtalet ska istället fungera som en jämlik dialog mellan 
sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan bör i det motiverande samtalet uppmärksamma 
patientens nuvarande vanor och identifiera personliga mål eller värderingar. Därefter kan 
sjuksköterskan och patienten diskutera hur patienten kan förändra sitt nuvarande beteende för 
att nå dessa mål eller leva enligt dessa värden. Människor är redo att genomföra en 
livsstilsförändring när de tror på sig själva och deras förmåga att genomföra förändringen och 
bryta gamla vanor. Om patienten får uppleva kontroll över sin situation blir det lättare att 
utforma mål, behålla åtaganden, övervinna hinder och återhämta sig från motgångar, något 
som motiverande samtal kan hjälpa patienten med. 
 
Det motiverande samtalets olika delar 
En grundsten i motiverande samtal är rådgivning som innebär att patienten och sjuksköterskan 
samarbetar tillsammans för att övervinna hinder och beteenden hos patienten. Utövaren måste 
tillhandahålla en icke-dömande, öppen och varm miljö samt visa empati för patienten. Detta 
uppnås genom att använda fyra nyckelstrategier: Bekräftelse, Öppna frågor, Reflektioner och 
Sammanfattningar. En bra minnesregel för att komma ihåg dessa är “BÖRS” (Holm-Ivarsson, 
Ortiz & Wirbing, 2010).  
 
Bekräftelse är en central del i det motiverande samtalet. Bekräftelse innebär att 
sjuksköterskan uppmärksammar styrkor hos patienten eller något denne har planerat att göra. 
Bekräftelse förbättrar patientens självbild vilket gör att patienten känner sig kompetent till att 
genomföra en livsstilsförändring. Det bidrar också till att patienten känner sig sedd (Holm-
Ivarsson, Ortiz & Wirbing, 2010).  
 
Genom att sjuksköterskan använder sig av öppna frågor inbjuder det till mer berättande svar 
och patienten ges själv möjlighet att utforska sina egna skäl för hur och varför de vill 
förändras. På så sätt visar sjuksköterskan patienten att hon verkligen är intresserad över 
patientens tankar och känslor. Öppna frågor är avgörande för att skapa ett samarbetsklimat 
mellan sjuksköterskan och patienten, men också för att skapa tillit, menar Hunt (2011).  
 
Reflektion är en viktig del i det motiverande samtalet. Sjuksköterskan kan använda reflektion 
som ett hjälpmedel för att förstärka det patienten talar om. Genom att välja när reflektionen 
ska ske kan också samtalet styras. När sjuksköterskan återspeglar och reflekterar över det som 
patienten berättat kommer det att förstärkas. Syftet med motiverande samtal är att motivera 
och arbeta mot patientens mål och genom reflektion kan sjuksköterskan hjälpa till att visa 
riktningen för just det målet (Holm-Ivarsson, Ortiz & Wirbing, 2010).  
 
Att sammanfatta är också en del i det motiverande samtalet. De fungerar på ungefär samma 
sätt som reflektion, men brukar användas när sjuksköterskan vill byta fokus i samtalet och gå 
vidare till ett annat ämne. Sammanfattningen är ett bra verktyg när sjuksköterskan vill betona 
särskilda tankar som kommit fram under samtalet och förstärka dessa hos patienten, menar 
Holm-Ivarsson, Ortiz och Wirbing (2010).  

TEORETISK REFERENSRAM 
Det är patienten som i vårdandet utgör mittpunkten då denne är expert på sig själv och sin 
egen livsvärld. Patienten besitter ovärderlig kunskap som sjuksköterskan måste ta hänsyn till 
och ha respekt för. Det är sjuksköterskans uppgift att stödja och förstärka den hälsa som finns 
hos en patient. Genom att sträva efter att alltid ha ett patientperspektiv kan också patientens 
hälsoprocesser stödjas och stärkas, nämner Dahlberg och Segesten (2010). Denna 
litteraturstudie utgår från ett patientperspektiv men kommer även belysa sjuksköterskans 
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upplevelse. Detta eftersom sjuksköterskan blir en viktig del som motpart i det motiverande 
samtalet och därmed spelar en stor roll för patientens upplevelse. De teoretiska begreppen 
som ligger till grund för studien är vårdande möten, att vårda hälsan i och för det dagliga livet 
samt ett öppet och följsamt vårdande.  
 
Vårdande möten 
Vårdande möten kan ha en vårdande potential oavsett om det sker under några minuter, långa 
vårdrelationer som sträcker sig över tid eller täta kontakter under en kortare period. Det 
viktiga är att mötet som sker mellan sjuksköterskor och patienter är vårdande genom att stödja 
hälsoprocesser. Vad som kännetecknar ett vårdande möte är att patientens livs- och 
hälsoberättelse får växa fram och ge uttryck för dennes individuella situation. För att detta ska 
vara möjligt måste sjuksköterskan vara inbjudande och berörande (Dahlberg & Segesten, 
2010). Vidare menar Dahlberg och Segesten (2010) att vid icke vårdande möten dräneras 
patienter på energi och välbefinnande. Detta kan upplevas när sjuksköterskan är oengagerad, 
kall, har bråttom eller rentav verkar tycka illa om patienten. För att undvika detta bör 
sjuksköterskan vara medveten om vilket budskap hon sänder ut till patienten. Ett öppet, 
vänligt och inbjudande ansikte är viktigt för att upplevelsen av mötet ska bli bra. I 
behandlingen av patienter med övervikt och fetma är det särskilt viktigt för att det 
motiverande samtalet ska få effekt. 
 
Att vårda hälsan i för det dagliga livet 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det viktigt att patienten är delaktig i hälso- och 
vårdprocesser då det ger möjlighet att ta kontroll över sitt välbefinnande och sin hälsa i det 
dagliga livet. Att kunna hitta ett sätt att leva som är hållbart och stärker välbefinnandet på 
lång sikt är viktigt. Att patienter får känna att de har kontroll över sin hälsa kan tydliggöra 
deras delaktighet vilket kan leda till att patienterna känner sig sedda och lyssnade på. För att 
uppnå detta kan sjuksköterskan ställa frågor om och ge råd hur patienten kan vårda sin hälsa i 
det dagliga livet. Vidare menar Dahlberg och Segesten (2010) att patienter har en stark 
önskan att kunna påverka sin hälsa och också bidra med reflektioner och kopplingar mellan 
hälsa och den livsstil de för. Sjuksköterskor måste därför hjälpa människor till en god hälsa 
och ett gott välbefinnande genom att ge plats åt livsstilsfrågor som innefattar bland annat vad 
och hur man äter, hur och hur mycket man är i rörelse samt hur mycket man vilar eller sover. 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att mycket forskning har bedrivits sedan millennieskiftet 
om ämnet övervikt och fetma samt hur livsstilen relaterar till hälsa och sjukdom. Av den 
anledningen betonar de vikten av att sjukvården måste ta dessa hälsofrågor på allvar.   
 
Ett öppet och följsamt vårdande 
Dahlberg och Segesten (2010) betonar vikten av att i möten med patienten använda sig av ett 
öppet och följsamt vårdande för den individuella livsvärlden. Genom att lyssna 
uppmärksammat till patienten får sjuksköterskan en inblick i hur denne upplever sin hälsa. Att 
så förutsättningslöst som möjligt möta varje patient är också en viktig del för att vårdandet 
ska bli öppet och följsamt. För att ha möjligheten att kunna balansera sin förförståelse i mötet 
behövs en öppenhet för patientens perspektiv. Finns inte öppenheten där har sjuksköterskan 
heller inte möjlighet att fånga in det unika i patientens berättelse. Ett öppet och följsamt 
vårdande är också nödvändigt för att patienten ska känna sig delaktig i möten med hälso- och 
sjukvård. Patienten skall vara delaktig i sin vård och motiveras till att ta ansvar över och 
främja sin egen hälsa. För att patientens delaktighet ska kunna optimeras måste 
sjuksköterskan visa vägen men också undvika att ta över situationen, något som skulle  
innebära att patienten istället blir passiv i mötet. Erfarenheter från upplevelser av ohälsa kan 
både vara smärtsam men också nyttig för patienten. För att patientens ska ha möjlighet att 
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omvandla dessa erfarenheter till hälsofrämjande behöver sjuksköterskan vara lyhörd, öppen 
och följsam inför patientens berättelse (Dahlberg & Segesten, 2010). Motiverande samtal är 
en metod som kännetecknas av öppenhet och följsamhet.  

PROBLEMFORMULERING 
Att vi äter mer och rör på oss mindre gör oss överviktiga. Övervikt och fetma är ett växande 
problem i samhället bland både barn och vuxna och har tredubblats sedan mitten av 80-talet 
världen över. Tidigare forskning visar att det kan medföra en rad olika följdsjukdomar. 
Kardiovaskulära sjukdomar är den ledande orsaken till dödsfall i världen och ett högt BMI 
medför större risk att drabbas av just dessa. Sjukvården erbjuder behandling som syftar till att 
gå ner i vikt för att förebygga följdsjukdomar. En vedertagen samtalsmetod som används till 
detta är motiverande samtal. Denna metod har visat sig vara effektiv vid viktnedgång. 
Samtidigt som detta sker höjs röster som säger att övervikt och fetma inte är så farligt som det 
tidigare har sagts och att det sker en systematisk stigmatisering av överviktiga människor. De 
menar att den starka norm som råder i samhället att människan ska vara smal leder till 
fördomar och förakt mot människor som lider av övervikt och fetma, vilket påverkar deras 
livskvalité och självuppfattning. När sjuksköterskan uppmanar patienten till att förändra sina 
vanor kan det leda till både motstånd och medhåll. Av den anledningen är det viktigt att 
sjuksköterskan håller ett motiverande samtal på ett bra sätt där patientens styrkor, resurser och 
mål lyfts fram. Hur patienter och sjuksköterskor upplever ett motiverande samtal vid övervikt 
och fetma är därför av intresse eftersom ett positivt samtal kan ha stor betydelse för patientens 
hälsa och liv.  

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa patienters och sjuksköterskors upplevelse av motiverande 
samtal vid övervikt och fetma.   

FRÅGESTÄLLNINGAR 
• Hur upplever patienter det motiverande samtalet vid övervikt och fetma? 
• Hur upplever sjuksköterskor det motiverande samtalet vid övervikt och fetma? 

METOD 
Design 
Litteraturstudien gjordes med en kvalitativ metod vilket innebär att forskaren fokuserar på 
människans subjektiva upplevelse av omvärlden. Vidare bör forskaren förstå att samhällets 
värderingar och kultur blir en viktig del att analysera i forskningsprocessen (Forsberg & 
Wengström, 2016). Metoden valdes då den ansågs lämplig eftersom författarna till denna 
studie ville belysa patienters och sjuksköterskors upplevelser av motiverande samtal vid 
övervikt och fetma. En induktiv ansats användes till denna studie då syftet var att få en ökad 
förståelse kring övervikt och fetma samt motiverande samtal. Med induktiv ansats menas att 
författarna till denna studie utgick från empiriskt material helt förutsättningslöst för att 
analysera och kunna dra slutsatser (Patel & Davidsson, 2011).  
 
Datainsamling 
Författarna till denna studie valde att göra en litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga 
artiklar. Anledningen till att valet föll på denna metod var att en fördjupning inom ämnet 
övervikt och fetma samt motiverande samtal var önskvärt för författarna. Ett sätt att göra detta 
på var att ta del av redan befintlig kunskap. Författarna valde att använda sig av ett 
systematiskt tillvägagångssätt vilket innebär att söka, kritiskt granska och sammanställa 
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vetenskapliga artiklar. Detta görs, enligt Forsberg och Wengström (2016), inom ett visst ämne 
med fokus på ett problemområde.  
 
Datainsamlingen skedde genom framtagande av sökord som kopplades till studiens syfte. 
Sökorden motiverande samtal, övervikt, fetma, sjuksköterskor, patienter, upplevelser, 
livsstilsförändringar och kvalitativ översattes till engelska för att göra sökning i databaser 
möjlig. Titel och abstract lästes igenom för att se om artiklarna var relevanta till syftet i 
studien och ett första urval gjordes. Databaser som användes var Cinahl, PsycINFO och 
PubMed eftersom dessa berör ämnena omvårdnad, medicin och sjuksköterskans profession. 
Fritextsökning nyttjades till en början, för att sedan precisera och förbättra sökningen 
användes ämnesordssökning i Cinahl Headings, PsycINFO:s thesaurus och PubMed:s MeSH 
(Forsberg & Wengström, 2016). Genom att författarna använde  
sig av tre databaser för datainsamlingen, ökade möjligheten för att finna material som svarade 
till studiens syfte. För sökschema se Bilaga 1.  
 
Urval 
För att finna artiklar som skulle användas till resultatet bestämdes inklusions- och 
exklusionskriterier. Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna som valdes skulle vara 
originalartiklar, peer reviewed, publicerade mellan 2009-2017, genomförda med kvalitativ 
metod samt relevanta till syftet. De utvalda artiklarna skulle också beröra överviktiga män och 
kvinnor i åldrarna 18-65 år. Exklusionskriterier som sattes för studien var artiklar som kom 
från utvecklingsländer samt artiklar skrivna på annat språk än svenska eller engelska. 
	
Artiklarna analyserades mer grundligt utifrån abstract och syfte, även inklusions- och 
exklusionskriterier beaktades. Artiklar som inte uppfyllde dessa kriterier eller passade vårt 
syfte förkastades. De artiklar som var av intresse lästes igenom noggrant. Delar som svarade 
mot syftet analyserades och sammanställdes för att användas i studien. Innehållet tolkades ur 
ett manifest perspektiv, vilket innebär att författarna strävar efter att skapa en närhet till texten 
utan att förvränga dess innehåll med den egna förförståelsen. Kvale och Brinkmann (2014) 
menar att	det är viktigt att arbeta med helheten för att därefter växla till delarna, vilket också 
har eftersträvats i denna studie. 
	
Artiklarna som valdes till resultatet har kvalitetsgranskats utifrån Forsberg och Wengströms 
(2013) checklista för kvalitativa artiklar. Artiklarna analyserades och bedömdes utifrån låg-, 
medel- eller hög kvalité. Författarna har i denna studie strävat efter att de tio utvalda artiklar i 
resultatdelen är av medel- eller hög kvalité. För hög kvalitét skulle artiklarna svara ja på 80-
100 procent, för medel skulle artiklarna svara ja på 70-79 procent och för låg skulle artiklarna 
svara ja på 70 procent eller lägre. För artikelöversikt se bilaga 2 och för checklista se bilaga 
3.  
 
Analys 
Till en början läste författarna igenom artiklarna var för sig, detta för att skapa en uppfattning 
om vad de handlade om. Genom att arbeta på detta sätt kunde artiklarna sedan jämföras och 
diskuteras. Därefter plockades meningsbärande enheter ut som svarade mot studiens syfte. 
Dessa meningsbärande enheter översattes till svenska och kondenserades. Enligt Forsberg och 
Wengström (2013) är det viktigt att behålla nyckelord när enheterna kondenseras, detta för att 
behålla det centrala i artikeln. Efter kondenseringen kodades enheterna för att kortfattat kunna 
beskriva innehållet. Enligt Forsberg och Wengström (2016) analyserades texter genom att 
meningsbärande enheter kondenserades och kodades för att sedan delas upp i olika 
underkategorier och huvudkategorier. Det är viktigt att analysen görs systematiskt för att den 
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ska kunna utmynna i ett resultat med hög tillförlitlighet. Det är också av vikt att forskarna 
förstår, tolkar och förklarar fenomen samtidigt som de är medvetna om sin förförståelse. Detta 
för att analysen och resultatet inte ska speglas av författarnas förförståelse (Forsberg & 
Wengström, 2013). 
 
Tabell 1. Exempel på hur meningsbärande enheter kondenserades och kodades. Detta för att 
sedan delas in i underkategorier och huvudkategorier.  
Meningsbärande enhet Kondenserad Kod Underkategori Huvudkategori 

The nurses said that their 
knowledge and long 
experience allowed the 
dialogues to become more 
casual. 

Kunskap och lång 
erfarenhet gjorde 
samtalen mer 
avslappnade.  

Avslappnat 
samtal.  

Kunskap och 
yrkeserfarenhet 
har en positiv 
påverkan på MI.  

Yttre faktorer 
påverkar det 
motiverande 
samtalet. 

Of course, when you are too 
stressed or not patientcentred 
enough it happens, and I, so to 
speak, push things in my 
direction. I have my own 
agenda and I do not invite the 
patient into a dialogue; that 
has happened many times. 

Är sjuksköterskan 
för stressad i 
samtalet blir det 
inte inbjudande och 
patienten drabbas 
därmed negativt. 
 

Patienten 
drabbas 
negativt. 

Stress och 
bristande tid har 
en negativ 
påverkan på MI.  

Yttre faktorer 
påverkar det 
motiverande 
samtalet. 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Författarna hade i denna studie som ändamål att följa etiska riktlinjer, dessa i enlighet med 
Helsingforsdeklarationen (2014). Författarna strävade efter att de artiklar som användes i 
studien, uppfyllde Helsingforsdeklarationens (2014) fyra huvudkrav. De fyra huvudkraven 
innefattar informations-, samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskravet. Detta innebär att 
samtliga deltagare har blivit informerade om studiens syfte, deltagandet är konfidentiellt och 
frivilligt och de har rätt att avbryta deltagandet när som helst utan några konsekvenser. 
Inhämtat material kommer enbart användas för forskningsändamål. De fyra huvudkraven 
syftar till att vid medicinsk forskning, där människor är inblandade, säkerställa att de etiska 
principerna tas hänsyn till. Samtliga studier vars artiklar ligger till grund för resultatet hade 
godkännande från en forskningsetisk kommitté.  

RESULTAT 
Resultatet i denna studie beskriver patienters och sjuksköterskors upplevelser av motiverande 
samtal vid övervikt och fetma. Författarna till denna studie har valt att dela upp resultatet i två 
delar, ”Patienters upplevelser av det motiverande samtalet vid övervikt och fetma” samt 
”Sjuksköterskors upplevelser av det motiverande samtalet vid övervikt och fetma”. Efter 
analysarbetet framkom nio huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Författarna 
valde att inte presentera underkategorierna som framkom i analysprocessen då det hade 
försvagat överskådligheten i resultatet.  
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Tabell 2.  

Patienters upplevelser av motiverande 
samtal vid övervikt och fetma 

• Sjuksköterskan var ett bra stöd 
 

• Positiva upplevelser av det 
motiverande samtalet 

 
• Negativa upplevelser av det 

motiverande samtalet 
 

• Motiverande samtal skapade ett 
bra samtalsklimat 

 
• Nya insikter med hjälp av 

motiverande samtal 

Sjuksköterskors upplevelser av 
motiverande samtal vid övervikt och fetma 

• Yttre faktorer påverkar det 
motiverande samtalet 

 
• Sjuksköterskan startar en 

tankeprocess hos patienten 
 

• Relationen till patienten stärks 
 

• Nya lärdomar skapas hos 
sjuksköterskan genom 
motiverande samtal 

 
 
Patienters upplevelser av det motiverande samtalet vid övervikt och fetma 
Sjuksköterskan var ett bra stöd 
I studien som genomfördes av Brobeck, Odencrants, Berg och Hildingh (2014) ansåg många 
patienter att de motiverande samtalen hade bidragit med stöd, välbefinnande och en känsla av 
att inte var ensam med sina problem. De ansåg även att sjuksköterskan tog deras problem på 
allvar. Att sjuksköterskan visade omtanke och empati upplevdes som viktigt. Vidare menade 
patienterna att sjuksköterskan förstod deras livssituation bättre än vad familjemedlemmar och 
vänner gjorde. De ansåg att anhörigas förväntningar kunde vara alldeles för höga samt att de 
blev besvikna när patienten inte lyckades med dessa. Att känna skamkänslor inför anhöriga 
var också vanligt. Av den anledningen ansåg patienterna att det var fördelaktigt att ha 
sjuksköterskan som stöd då hon förstod deras situation bättre och hade tidigare erfarenheter 
av patienter med liknande problem.  
 
En patient som hade genomgått motiverande samtal ansåg att stöd från sjuksköterskan var 
viktigt att få för att kunna lyckas med sin viktnedgång (Newnham Kanas, Morrow & Irwin, 
2011). Andra patienter upplevde att de motiverande samtalen var den viktigaste delen i 
viktnedgångsprocessen. Detta för att patienterna blev stärkta och uppmuntrade av 
sjuksköterskan att fortsätta kämpa mot sitt mål (Bräutigram Ewe, Lydell, Månsson, Johansson 
& Hilding, 2017).  
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Hardcastle och Hagger (2011) genomförde en intervjustudie i vilken en patient ansåg att 
själva mötet med sjuksköterskan var motiverande eftersom han blev sporrad till att komma 
med bra resultat till varje möte, detta gav honom motivation till att fortsätta sin viktnedgång. 
Andra patienter i studien upplevde att få stöd och bli lyssnade på var nyckeln till en lyckad 
viktnedgång. Att få stöd av sjuksköterskan gav motivation till att vilja fortsätta.  
 
Positiva upplevelser av det motiverande samtalet 
Patienterna upplevde att de blev bemötta med respekt i det motiverande samtalet. Att 
sjuksköterskan respekterade dem istället för att korrigera eller anmärka ledde till att de kände 
sig bekräftade. En följd av detta var att patienterna kände sig glada och mer motiverade. 
Vidare menade patienterna att de motiverande samtalen bidrog till självbestämmande och 
patienterna fick i stor utsträckning komma med egna förslag och idéer på vilka metoder som 
kunde användas vid viktnedgång. Detta ledde till välbefinnande vilket underlättade i 
viktnedgången (Brobeck, Odencrants, Berg & Hildingh, 2014).  
 
Enligt Nymberg och Drevenhorn (2016) upplevde många patienter en rak kommunikation 
som positivt då det ledde till ökad förståelse för följder av ohälsosamma vanor. I en studie 
gjord av Bräutigram Ewe, Lydell, Månsson, Johansson och Hilding (2017) upplevde 
patienterna att de motiverande samtalen var en positiv upplevelse då det fanns gott om tid. 
Detta ledde till att de kände sig sedda och lyssnade på vilket gav en känsla av att 
sjuksköterskan brydde sig. Även patienter i Hardcastle och Haggers (2011) studie styrker att 
de motiverande samtalen bidrog med en känsla av att någon brydde sig om dem. Till skillnad 
från tidigare erfarenheter av bemötande i vården, där det hade gått fort och varit opersonligt, 
upplevde patienterna att metoden motiverande samtal var mer angelägen om deras bästa. 
	
Negativa upplevelser av det motiverande samtalet 
Om sjuksköterskan försökte övertala patienten till förändring eller ställde alldeles för höga 
krav ledde detta till att de kände sig omotiverade. Vidare upplevde patienterna att 
sjuksköterskan inte får ge patienterna skuldkänslor eller använda sig av skrämseltaktiker, om 
detta skedde ville de inte längre fortsätta med motiverande samtal. En annan patient upplevde 
sig överkänslig för kritik och press och om hon utsattes för detta under motiverande samtal 
slutade hon att lyssna (Brobeck, Odencrants, Berg & Hildingh, 2014).  
 
Nymberg och Drevenhorn (2016) intervjuade patienter som genomgått motiverande samtal. 
En av dessa patienter blev tillsagd vilka förändringar hon borde göra, istället för att bli 
stimulerad till att tänka själv. Detta upplevde hon som en besvikelse vilket skapade en känsla 
hos patienterna att sjuksköterskan var oprofessionell och hade en bristande samtalsteknik. I 
studien gjord av Hardcastle och Hagger (2011) upplevde patienterna samma känsla, nämligen 
besvikelse när sjuksköterskan gav patienten alldeles för självklara råd. Patienten hade istället 
önskat öppna frågor, till exempel “Vad vill du förändra?”. Det motiverande samtalet hamnade 
då på en alldeles för grundläggande nivå och patienten hade önskat att samtalet skulle vara 
mer intellektuellt stimulerande.  
 
Vidare menar Nymberg och Drevenhorn (2016) att en patient hade upplevt att hon inte fick 
undervisning i hur teorin skulle omvandlas till praktik.  
 
Motiverande samtal skapade ett bra samtalsklimat 
Att prata om sin övervikt eller vanor upplevdes som skrämmande för patienterna, däremot 
kändes det befriande efteråt. I en öppen, ärlig och nära relation till sjuksköterskan upplevde 
patienterna att det var möjligt att tala fritt om sina problem. Vidare upplevde patienterna att 
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motiverande samtal skapade en positiv och icke dömande miljö. Att bli bemött med respekt 
var viktigt om patienten skulle misslyckas eller få ett bakslag i sin viktnedgång. Vid bakslag 
upplevde patienterna att sjuksköterskorna inte satte press eller var dömande. De upplevde det 
också som positivt när sjuksköterskorna bemötte patienterna med respekt eftersom 
skamkänslor ofta var kopplade till övervikt och fetma (Brobeck, Odencrants, Berg & 
Hildingh, 2014). Även patienter från Bräutigram Ewe, Lydell, Månsson, Johansson och 
Hilding (2017) och Hardcastle och Hagger (2011) studier upplevde att motiverande samtal 
skapade en avslappnad och behaglig samtalsmiljö. De ansåg att stämningen var informell, 
patientcentrerad och stödjande. Detta skedde genom att sjuksköterskan lyssnade aktivt på 
patienten och inte matade patienterna med allt för mycket information.  
 
Nya insikter med hjälp av motiverande samtal 
Motiverande samtal hjälpte många patienter att komma till nya insikter och lärdomar. Två 
patienter upplevde det som omvälvande att sjuksköterskan tog upp psykiska aspekter som 
kunde ligga till grund för viktuppgång. Patienterna insåg att vikten var ett symtom på 
bakomliggande orsaker. Det kändes därför befriande att tala om dessa orsaker då det blev 
lättare med viktnedgången när dessa hade bearbetats (Newnham Kanas, Morrow & Irwin, 
2011). 
 
Motiverande samtal ökade också förståelsen för hur mat, träning och hälsoeffekter hänger 
ihop. Många patienter kände sig mer hälsosamma när de tränade, detta ledde även till att de 
ville äta nyttigare (Bräutigram Ewe, Lydell, Månsson, Johansson & Hilding, 2017). När en 
annan patient fick insikt i vilka följder övervikt kunde leda till skämdes han för hur han åt och 
levde. Detta gav honom motivation till att vilja göra en förändring (Hardcastle & Hagger, 
2011).  
 
Sjuksköterskors upplevelser av motiverande samtal vid övervikt och fetma 
Yttre faktorer påverkar det motiverande samtalet 
Östlund, Wadensten, Kristofferzon och Häggström (2015) nämner att sjuksköterskorna i deras 
studie upplevde svårigheter med att lära sig nya saker och att gamla vanor var svåra att ändra 
på. Tidigare hade de gett information till patienterna om hur viktnedgång skulle ske. Med 
metoden motiverande samtal skulle patienterna komma till den insikten själva. Även 
Söderlund, Nielsen och Kristensson (2008) menar att en svårighet för sjuksköterskorna var att 
anta en ny metod utan att falla tillbaka i gamla vanor. Sjuksköterskornas gamla 
rådgivningsmetoder var så djupt rotade vilket gjorde det svårt att anamma motiverande 
samtal. Sjuksköterskorna ansåg att delar i det motiverande samtalet var svåra att ta till sig. Att 
lyssna på patienterna utan att avbryta med råd och instruktioner stod i motsats till vad de 
tidigare hade lärt sig. De upplevde det också svårt att möjliggöra patientens egna reflektioner.  
 
Sjuksköterskorna upplevde att deras tidigare yrkeserfarenheter möjliggjorde för ett mer 
avslappnat motiverande samtal (Hörnsten, Lindahl, Persson & Edvardsson, 2014). Flera av 
sjuksköterskorna upplevde att yrkeserfarenhet var viktigt för att kunna använda sig av 
motiverande samtal. En sjuksköterska menade att tekniska utmaningar som 
läkemedelshantering eller venportar tog så mycket tankekraft som nyexaminerad och djupare 
samtal kom därför i andra hand. Av den anledningen flöt samtalen på lättare efter några års 
erfarenhet (Brobeck, Berg, Odencrants & Hildingh, 2011).  
 
Att ta sig tid till att lyssna på patientens upplevelser och problem upplevdes ibland som en 
utmaning för många sjuksköterskor. Faktorer som exempelvis stress kunde spela en 
betydande roll för hur det motiverande samtalet utvecklades. En sjuksköterska kände att hon 
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styrde samtalet i sin egen riktning när hon var stressad, hon kände då att det motiverande 
samtalet inte blev tillräckligt patientcentrerat och att hon inte bjöd in till en dialog (Hörnsten, 
Lindahl, Persson & Edvardsson, 2014). Vidare menar Lindhart et al. (2015) att stress och tid 
var ett hinder när metoden motiverande samtal skulle läras in. En sjuksköterska nämnde att 
motiverande samtal är en mycket bra metod att använda sig av vid viktnedgång men att hon 
kände att tiden var för knapp för att genomföra det. 
 
Sjuksköterskorna kände att de ofta hade för lite tid med patienter och för många patienter för 
att kunna använda motiverande samtal ordentligt och i samband med varje patientmöte. 
Dessutom upplevde sjuksköterskorna inte att de hade tid att träna och reflektera över 
metoden. En sjuksköterska sa:  
 

För mig skulle jag säga att det handlar om tid. Jag har inte lyckats använda 
motiverande samtal så mycket så att det har blivit en vana. Istället måste jag tänka till 
varje gång jag ska hålla ett motiverande samtal och det tar mer tid än vad jag har 
(Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström, 2015 s. 115). 
 

Sjuksköterskan startar en tankeprocess hos patienten 
De flesta sjuksköterskor upplevde att motiverande samtalet kunde hjälpa patienter att sätta ord 
på vad som motiverar dem och därigenom bli medvetna om en lösning (Brobeck, Berg, 
Odencrants & Hildingh, 2011). Om patienterna inte var redo att genomgå en förändring så 
ansåg sjuksköterskorna att motiverande samtal sådde ett frö hos patienten för framtida 
förändringar. En sjuksköterska upplevde att det var många tankar som väcktes hos patienten i 
och med att sjuksköterskan bidrog med nya tankesätt och reflektioner (Östlund, Wadensten, 
Kristofferzon & Häggström, 2015). 
 
Relationen till patienten stärks 
Sjuksköterskorna beskrev övervikt som ett känsloladdat ämne som var svårt att ta upp med 
patienten. En sjuksköterska hade övervägt vilken roll hennes egen övervikt spelade i samtalet. 
I vissa fall fann hon sin egen vikt fördelaktig när hon tog upp ämnet övervikt med patienten. 
Hon beskrev det som att överviktiga patienter ibland uttryckt en lättnad för att hon hade en 
unik möjlighet att förstå deras underliggande problem och svårigheterna med att gå ner i vikt 
(Hörnsten, Lindahl, Persson & Edvardsson, 2014). I en studie gjord av Lindhardt et al. (2015) 
upplevde sjuksköterskorna att det kan vara svårt och känsloladdat att prata om vikt. Därför 
upplevde sjuksköterskorna att det var lättare att fråga om det kändes bra att ta upp ämnet 
övervikt och fetma för att undvika att patienterna kände sig kränkta.   
 
Hörnsten, Lindahl, Persson och Edvardsson (2014) genomförde en studie där de intervjuade 
sjuksköterskor för att belysa deras upplevelser kring det motiverande samtalet. 
Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att individanpassa dialogen med patienterna. För 
att kunna individanpassa dialogen utefter varje patient var det viktigt för sjuksköterskorna att 
vara aktiva lyssnare och sträva efter jämlikhet i dialogen. Östlund, Wadensten, Kristofferzon 
och Häggström (2015) intervjuade sjuksköterskor som upplevde att motiverande samtal var 
en respektfull och värdefull metod. En sjuksköterska upplevde att motiverande samtal 
placerade dem på samma nivå som patienten eftersom de inte spelade rollen som expert. 
Vidare ansågs motiverande samtal bidra med en personlig kontakt och positiv atmosfär. 
 
Många sjuksköterskor upplevde att de kunde hålla sig i bakgrunden med hjälp av motiverande 
samtal. Patienten var den centrala och viktigaste personen i samtalet. En sjuksköterska 
upplevde att hon bara behövde vara där för att stödja och visa förtroende för patienten 
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(Brobeck, Berg, Odencrants & Hildingh, 2011). Sammantaget upplevde sjuksköterskorna att 
motiverande samtal stimulerade patienten. Det motiverande samtalet la heller ingen skuld på 
patienten vilket innebar att motstånd kunde undvikas (Östlund, Wadensten, Kristofferzon & 
Häggström, 2015). 
 
Nya lärdomar skapas hos sjuksköterskan genom motiverande samtal 
Sjuksköterskorna upplevde att samtalen med kvinnor ofta var mer emotionellt laddade och 
berörde kvinnors övergripande välbefinnande och privatliv, medan samtalen med män gällde 
specifika problem. Kvinnor upplevdes som lättare att prata med och att motivera till 
förändring. Äldre män bedömdes vara svårare att motivera och prata med om en hälsosam 
livsstil. Vid möten med patienter som var svåra att motivera upplevde sjuksköterskorna att det 
var bättre att rekommendera små steg som kunde utvärderas efter en kort tid (Hörnsten, 
Lindahl, Persson & Edvardsson, 2014). 
 
Flera sjuksköterskor nämnde att motiverande samtal gav dem nya sätt att tänka och utvecklas 
på. Motiverande samtal var till stor hjälp i det dagliga arbetet och fick dem att känna sig mer 
självsäkra och därmed göra ett bättre arbete. De flesta sjuksköterskor upplevde att 
motiverande samtal tydliggjorde deras hälsofrämjande roll i yrket. Det kunde också hjälpa 
patienter att sätta ord på vad som motiverar dem och därigenom bli medvetna om en lösning 
(Brobeck, Berg, Odencrants & Hildingh, 2011). Vidare ansågs motiverande samtal bidra med 
en personlig kontakt och positiv atmosfär, vilket också framkallade och förstärkte 
sjuksköterskornas empatiska förmåga (Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström, 
2015). 
 
När en patient lyckades med sina mål som vid första mötet ansågs omöjliga att uppnå 
upplevde sjuksköterskorna en positiv känsla. För att patienten skulle lyckas med sina mål 
upplevde sjuksköterskan att hon inte kunde pressa en patient till förändring, det var därför 
viktigt att inte för höga krav ställdes (Brobeck, Berg, Odencrants & Hildingh, 2011). 
 
Sjuksköterskorna upplevde att alltid bör undvika att berätta självklara saker för patienterna 
eftersom de flesta redan är medvetna om dessa (Hörnsten, Lindahl, Persson & Edvardsson, 
2014). 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Området som författarna har valt är relativt outforskat vilket gör det svårt att finna kvalitativa 
resultatartiklar av god kvalité. Detta är ett hinder när systematisk litteraturstudie görs då det 
förutsätter att tidigare forskning finns inom det valda området. Vid datainsamlingen insåg 
författarna att det fanns för lite forskning avseende patienters upplevelse av motiverande 
samtal, därför valde författarna att inkludera både patienters och sjuksköterskors perspektiv i 
samråd med handledaren. Av de tio resultatartiklarna som valdes belyste fem av dem 
patienternas perspektiv och fem av dem sjuksköterskans perspektiv. Författarna valde även 
bådas upplevelser då det är svårt att skilja de båda parterna åt i det motiverande samtalet 
eftersom det är där sjuksköterskan och patienten möts och arbetar tillsammans. Av den 
anledningen kändes det av stor vikt att belysa bådas perspektiv, då kännedom om både 
sjuksköterskors och patienters upplevelser kan ge en fördjupad förståelse utifrån 
patientperspektivet. Författarna ansåg att detta styrkte resultatet då de kunde jämföra bådas 
upplevelser av samtalet.   
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Av de tio resultatartiklar som valdes ut höll åtta av dem hög kvalité och två av dem medelhög 
kvalité, som bedömdes enligt Forsberg och Wengströms checklista för kvalitativa artiklar 
(2013). Sju av resultatartiklarna är från Sverige, två av artiklarna är från England och en 
artikel är från Danmark. Att sju svenska artiklar inkluderas anser författarna ökar reliabiliteten 
i resultatet eftersom den svenska sjukvården är välutvecklad och i framkant. De svenska 
artiklarna ökar relevansen för resultatet då de är gjorda i svensk kontext. Att tre av 
resultatartiklarna inte är från Sverige kan ses som en svaghet eftersom sjuksköterskans 
yrkesroll kan skilja sig mellan olika länder, att vara patient i andra länder kan också skilja sig 
i jämförelse med den svenska sjukvården. Eftersom det motiverande samtalet är en 
internationellt vedertagen metod och ett ramverk för hur samtalen ska hållas anser författarna 
till denna studie att dessa kunde inkluderas ändå.  
 
I en av de utvalda resultatartiklarna var det redovisade bortfallet 123 patienter. Hade denna 
studie gjorts med en kvantitativ ansats hade artikeln exkluderats då bortfallet ska vara så litet 
som möjligt för att resultatet ska vara generaliserbart, enligt Forsberg och Wengström (2016). 
Vidare skriver Forsberg och Wengström (2016) att i en studie med kvalitativ ansats ligger 
styrkan i att deltagarnas upplevelser och tankar blir belysta. Därför anser författarna att 
resultatartikeln med det höga antalet bortfall kunde inkluderas ändå.  
 
En inklusionskriterie är att artiklarna ska vara publicerade mellan 2009–2017, dock är en av 
artiklarna som har inkluderats i resultatet från 2008. Denna valdes trots detta på grund av att 
det är upplevelsen som undersöks och författarna anser att denna inte förändras avsevärt 
mycket på ett år. Dessutom var artikeln reviderad år 2015, vilket betyder att forskaren har 
varit inne och uppdaterat artikeln det året.  
 
Författarna sökte artiklar i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Att endast tre 
databaser användes kan ses som en svaghet då författarna kan ha gått miste om 
resultatartiklar. Trots detta valdes endast dessa tre databaser då författarna är tidsbegränsade. 
Författarna har inte heller någon tidigare gedigen erfarenhet av systematiska litteraturstudier, 
därför valdes de tre databaserna då författarna har arbetat med dessa tidigare och kände sig 
bekanta med arbetssättet samt tillhörande ämnesordssökningar. Författarna anser att detta 
stärkte studien då deras chans att hitta artiklar med hög kvalité som svarar till studiens syfte 
ökade.  
 
De utvalda resultatartiklarna är alla skrivna på engelska vilket författarna ser som en svaghet 
då detta inte är deras modersmål. Därmed kan det finnas brister i översättning och tolkning. 
Artiklarnas resultat är grundligt analyserade med hjälp av Forsberg och Wengströms (2016) 
innehållsanalys, där meningsbärande enheter kondenseras, kodas och delas upp i 
underkategorier och huvudkategorier. De meningsbärande enheterna plockades ut ur 
resultatartiklarna av författarna enskilt. Kondensering och översättning av dessa enheter 
gjordes sedan gemensamt för att undvika feltolkning. Författarna har också under processens 
gång arbetat med sin förförståelse för att undvika ett vinklat resultat. En grundlig 
innehållsanalys har därmed gjorts vilket stärker denna studiens tillförlitlighet.  
 
I en artikel där patienternas upplevelser av motiverande samtal har belysts var det inte 
sjuksköterskor som höll i det motiverande samtalet. Författarna övervägde om denna artikel 
skulle inkluderas eller exkluderas. Valet föll sedan på att inkludera artikeln då det var 
metoden motiverande samtal och patientens upplevelse som var av intresse. 
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De utvalda resultatartiklarna är alla etiskt granskade. Helsingforsdeklarationen (2014) skriver 
att all medicinsk forskning ska bedrivas på ett etiskt och ansvarsfullt sätt där informanternas 
välmående ska ha företrädesrätt framför alla andras intressen. Det är därför av stor vikt att alla 
utvalda resultatartiklar är etiskt granskade.  
 
Författarna valde att genomföra en litteraturstudie med kvalitativ ansats då det var upplevelser 
som skulle belysas. Valet föll på en litteraturstudie då denna metod innebär en systematisk 
genomgång av tidigare befintlig kunskap vilket är av intresse när upplevelser ska belysas. 
Nackdelen med en litteraturstudie kan vara att resultatet blir en sekundär källa. Till syftet 
hade även en intervjustudie varit passande för att få ett djupare resultat genom att ställa 
följdfrågor och belysa andra aspekter av det motiverande samtalet. Trots detta valdes 
intervjustudie bort då författarna anser att denna datainsamlingsmetod kräver för mycket tid i 
förhållande till den tid som finns att tillgå.   
 
Resultatdiskussion 
I föreliggande studies resultat visar det sig att patienterna behöver känna att de har 
sjuksköterskans fulla stöd. Stödet är viktigt att känna för att lyckas med sin viktnedgång 
eftersom de blir stärkta, uppmuntrade och känner sig lyssnade på. I det motiverande samtalet 
upplever patienterna att stöd framkom. Kirk et al. (2014) belyser också vikten av stöd vid en 
viktnedgång. Patienter som intervjuas vet hur de ska gå tillväga för att gå ner i vikt. 
Svårigheten med viktnedgången ligger istället i den mentala delen och det är där många 
upplever att de faller tillbaka i gamla vanor. För att fullfölja viktnedgången och ta sig förbi 
mentala hinder behövs stöd. I denna studiens resultat upplever sjuksköterskor att de får en 
tydligare roll i sitt arbete med hjälp av det motiverande samtalet. De känner att det möjliggör 
tankeprocesser hos patienten vilket leder till att de talar sig själva in i förändring, 
sjuksköterskor upplever då att de bara behöver finnas till som stöd. I studien av Kirk et al. 
(2014) används inte motiverande samtal som en metod vid viktnedgång och sjuksköterskorna 
upplever svårigheter med hur de ska bidra med stöd samtidigt som patienterna inte vet vem de 
ska vända sig till för att få stöd (ibid). Denna studies resultat pekar på att både sjuksköterskor 
och patienter upplever att det motiverande samtalet bidrar med stöd. Författarna anser därför 
att det motiverande samtalet är ett bra verktyg för att hjälpa sjuksköterskor stödja sina 
patienter och för patienterna att finna stöd under sin viktnedgång. Dahlberg och Segesten 
(2010) skriver om begreppet vårdande möten och belyser att sjuksköterskan ska vara 
vårdande genom att stödja och stärka patientens hälsoprocesser. Detta kan göras genom att 
sjuksköterskan främjar patientens inneboende resurser så att välbefinnande och hälsa kan 
uppnås vilket gör det lättare att uppnå livsprojekt. Inom vården är det viktigt att patientens 
delaktighet stöds och stärks. Att delaktigheten stärks är viktigt eftersom sjuksköterskan inte 
kan ta över arbetet med hälsoprocesser, i detta avseende viktnedgång, det är något patienten 
måste göra på egen hand. Vidare betonas att sjuksköterskan inte ska springa före patienten 
utan endast finnas där och visa vägen samt bistå med sin kunskap.  
	
I föreliggande studies resultat framkommer det att både sjuksköterskor och patienter upplever 
att de motiverande samtalen har varit utvecklande och bidragit till nya tankesätt. Det som 
framkommit i studiens resultat visar på hur nära patienter och sjuksköterskor arbetar 
tillsammans i det motiverande samtalet, vilket leder till att de lär och utvecklas av varandra. 
Vidare menar patienterna att de motiverande samtalen bidrar till självbestämmande och 
delaktighet. Därmed upplever också sjuksköterskor att de kan hålla sig i bakgrunden då 
patienten är den centrala och viktigaste personen i samtalet.  
 
Med hjälp av motiverande samtal samarbetar sjuksköterskan med patienten som sin partner 
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vilket skapar ett ömsesidigt förtroende som är viktigt för att lyckas med patientens 
viktnedgång (Howard & Williams, 2016). I en studie gjord av Drevenhorn, Bengtson och 
Kjellgren (2015) har patienternas tankar och erfarenheter varit i fokus under samtalen, vilket 
de upplever väckte nya insikter som bidrog till motivation för att gå ner i vikt. Patienterna 
upplever att sjuksköterskorna är patientcentrerade och de har därför känt sig sedda och 
lyssnade på. Vidare beskriver patienterna hur det motiverande samtalet kännetecknas av ett 
gott samarbetsklimat där de tillsammans arbetar mot patientens mål. Dahlberg och Segesten 
(2010) har klarlagt begreppet att vårda hälsan i och för det dagliga livet. Detta är ett sätt som 
syftar till att vården hela tiden ska sträva för att patienten ska finna ett hållbart sätt att leva på. 
För att lyckas med detta är det av stor vikt att patienten är delaktig i sin vårdprocess då 
delaktighet gör det möjligt för patienten att ta kontroll över sitt liv. När delaktigheten stärks 
upplever patienterna sig sedda och lyssnade på. För att lyckas med detta anser författarna att 
motiverande samtal är en bra metod för sjuksköterskan och patienten då de arbetar 
tillsammans mot ett gemensamt mål.  
 
Det finns också negativa aspekter av patienters upplevelser. När sjuksköterskan ställer för 
höga krav eller försöker övertala patienten till förändring blir de inte alls motiverade. Det är 
inte heller motiverande när sjuksköterskorna ger patienten skuldkänslor eller använder sig av 
skrämseltaktiker. Vidare i studiens resultat visar det sig att patienter upplever det som positivt 
när sjuksköterskor bemöter patienter med respekt eftersom skamkänslor ofta är kopplade till 
övervikt och fetma. I en studie gjord av Kirk et al. (2014) upplever alla deltagare som lever 
med övervikt eller fetma en känsla av skam och besvär då de inte kan kontrollera deras vikt 
på egen hand. Ät mindre och träna mer är ett vanligt budskap som sänds ut från sjukvården 
och samhället i stort. Individerna som lever med övervikt eller fetma talar ut om att det är mer 
komplext än så, och att som patient känna att man får skylla sig själv om man är överviktig 
påverkar deras självkänsla negativt. Då patienterna redan känner skuld och skam över sin 
övervikt anser författarna att sjuksköterskor inte får bidra med mer skuld- och skamkänslor. 
Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan skapar ett vårdande möte. Enligt Dahlberg och 
Segesten (2010) kan patienternas känsla av välbefinnande avta om sjuksköterskor håller ett 
icke vårdande möte. För att undvika detta bör sjuksköterskan tänka på vilket budskap hon 
sänder ut. Ett inbjudande, öppet och vänligt ansikte är viktigt för att skapa en god relation. 
Vidare menar Dahlberg och Segesten (2010) att patientens hälsoberättelser ska växa fram ur 
en vårdande relation. För att detta ska ske måste den vårdande relationen vara inbjudande och 
berörande. Ögonkontakt och ansikte mot ansikte är ett bra sätt för att lyckas med detta.  
 
I studiens resultat upplever patienterna att motiverande samtal skapar en positiv och icke 
dömande miljö. Att bli bemött med respekt är viktigt om patienten misslyckas eller får ett 
bakslag i sin viktnedgång. Vid bakslag upplever patienterna att sjuksköterskorna inte sätter 
press eller är dömande. I artikeln skriven av Walseth, Abildsnes och Schei (2011) upplever 
patienter att det är viktigt att sjuksköterskor har förståelse för om viktnedgången inte går som 
planerat. En patient sa att hon behöver uppmuntras till att börja om igen. Dahlberg och 
Segesten (2010) talar om begreppet ett öppet och följsamt vårdande. De menar att ett bakslag 
eller misslyckande för patienten kan vara en nyttig erfarenhet under sin viktnedgång. Denna 
erfarenhet kan sedan omvandlas till något som stärker patienten i den fortsatta viktnedgången. 
För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten att gå stärkt ur ett misslyckande behöver 
hon vara öppen och följsam i sitt vårdande genom att visa stöd samt förståelse över patientens 
berättelse.  
 
I föreliggande studies resultat upplever patienterna att sjuksköterskan är angelägen om deras 
bästa och visar på ett genuint intresse över det som patienterna har att berätta. De upplever 
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även att sjuksköterskan förstår deras livssituation bättre än vad familjemedlemmar och vänner 
gör. Walseth, Abildsnes och Schei (2011) nämner att patienter värdesätter när sjuksköterskan 
känner dem och deras situation samt har ett öppet, direkt och ärligt förhållningssätt. När 
sjuksköterskan besitter dessa egenskaper upplever patienterna sjuksköterskan som en 
medicinsk expert och omtänksam person på samma gång. När patienterna får rådgivning från 
en sådan sjuksköterska leder det till ökad motivation då det hjälper dem att inse relevansen av 
att gå ner i vikt. Detta till skillnad från när råd ges av allmänheten, familjen eller vänner. 
Dahlberg och Segesten (2010) betonar vikten av att sjuksköterskan ska ha ett öppet och 
följsamt vårdande för att kunna ta del av patientens unika livsvärld. Genom att sjuksköterskan 
lyssnar uppmärksamt till patienten får hon också en inblick i hur patientens vardagliga liv ser 
ut samt vilka svårigheter som kan finnas där. Ett öppet och följsamt vårdande skapar även en 
förståelse hos sjuksköterskan och därmed kan hon hjälpa patienten finna lösningar på de 
aktuella hinder som finns.  
 
I denna studiens resultat visar det sig att sjuksköterskorna kan uppleva svårigheter med att 
anamma motiverande samtal som en metod för viktnedgång. Detta för att stress och tidsbrist 
gör det svårt att få till ett motiverande samtal. Sjuksköterskorna upplever att de har svårt att 
lyssna på allt vad patienten har att säga och styr istället samtalet dit de vill. Det finns inte tid 
till att stimulera patienterna till eget tänkande vilket ska leda dem in i förändring. I artikeln 
skriven av Walseth, Abildsnes och Schei (2011) betonar patienter vikten av att få gott om tid 
att prata om sin livsstil och hälsosituation. De upplever att det ofta känns stressigt vilket leder 
till att samtalet inte resulterar i någonting. När sjuksköterskan är stressad upplever patienterna 
att de inte vill prata om känsliga ämnen som berör deras livsvärld, detta eftersom de upplever 
att sjuksköterskan inte har tid att lyssna. Detta styrks av Dahlberg och Segesten (2010) som 
skriver att en stressad sjuksköterska kan få patienten att känna sig dränerad på energi och 
välbefinnande, mötet blir då icke vårdande. Vidare pratar Dahlberg och Segesten (2010) om 
ett öppet och följsamt vårdande där det är viktigt att lyssna uppmärksammat till patienten och 
ha ett genuint intresse för vad denne berättar. Författarna anser att det är svårt att uppnå ett 
öppet och följsamt vårdande samt få till ett vårdande möte när sjuksköterskan är stressad. 
Detta styrks även av föreliggande studies resultat då patienterna upplever att motiverande 
samtal är en positiv upplevelse när det finns gott om tid. Detta leder till att de känner sig 
sedda och lyssnade på och ger en känsla av att sjuksköterskan bryr sig.  
 
I studiens resultat framkommer det att patienter upplever det som skrämmande att prata om 
sin övervikt och sina vanor, däremot känns det befriande efteråt. I en öppen, ärlig och nära 
relation till sjuksköterskan upplever patienterna att det är möjligt att tala fritt om sina problem 
vilket är en förutsättning för att lyckas med sin viktnedgång. Fruh (2017) menar att i en nära 
relation mellan sjuksköterskan och patienten kan förtroendet för varandra stärkas, detta kan 
leda till att patienten får det lättare att gå ner i vikt och följa sitt program. Patienter som har 
deltagit i Fruhs´ studie (2017) är mer än dubbelt så benägna att genomgå en 
livsstilsförändring, som syftar till att gå ner i vikt, när de känner fullt förtroende för sin 
sjuksköterska. Detta i relation till de patienter som inte känner något förtroende för 
sjuksköterskan. Dahlberg och Segesten (2010) talar om begreppet vårdande möten. De menar 
på att det måste finnas ett ömsesidigt förtroende mellan sjuksköterskan och patienten för att 
mötet ska bli vårdande. De betonar också vikten av att sjuksköterskan och patienten möts 
ansikte mot ansikte, vilket bidrar till en stärkt relation som kännetecknas av tillit.  
 
I föreliggande studies bakgrund presenteras Brandheims (2017) avhandling om hur 
överviktiga människor stigmatiseras av sjukvården och samhället i stort. I denna studies 
resultat har patienterna inte upplevt sig diskriminerade eller stigmatiserade av sjukvården när 
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metoden motiverande samtal används. Patienterna upplever de motiverande samtalen som 
stödjande. Samtalen kännetecknas också av ett gott samtalsklimat där patienterna känner sig 
delaktiga i sin vård. I artikeln skriven av Cossrow, Jeffery och McGuire (2001) intervjuas 
kvinnor med övervikt eller fetma. Flera av dessa upplever att de har känt sig diskriminerade 
av sjukvården, detta eftersom sjukvården har fokuserat på patienternas vikt även om de har 
sökt vård för någonting annat. Den upplevda diskrimineringen gör att de inte är lika villiga att 
söka vård igen. Även Hyde, Karunaratne, Herbert och Komesaroff (2008) redogör för att 
patienterna upplever diskriminering och stigmatisering av hälso- och sjukvården då det talas 
om hur människor med övervikt och fetma är en börda för sjukvården och samhället.  
 
Då patienterna inte har upplevt diskriminering eller stigmatisering när patienter och 
sjuksköterskor möts i det motiverande samtalet skapas en icke dömande miljö. Det kan vara 
en av anledningarna till att resultatet har pekat på en mycket positiv upplevelse av det 
motiverande samtalet ur ett patientperspektiv. Då det motiverande samtalet är uppbyggt på 
bekräftelse, öppna frågor, reflektion och sammanfattning leder det till att patienten är den som 
talar sig in i förändring. Det är även patienten som tar upp vad som ska talas om vilket kan 
undvika diskriminering eller stigmatisering. När sjuksköterskor möter denna patientgrupp i 
andra vårdkontexter kan det därför vara av stor vikt att använda sig av motiverande samtal för 
att få ett öppet och följsamt vårdande. Detta för att undvika att patienterna känner ohälsa eller 
lidande på grund av stigmatiseringen, som enligt Brandheim (2017) sker av sjukvården.   

SLUTSATS 
Denna studie visar på att motiverande samtal är en bra metod att använda sig av i vården av 
patienter med övervikt och fetma. I studien framkommer det att patienter vill bli bemötta med 
respekt, känna sig delaktiga och inte bli skuldbelagda eller pressade till förändring. Det 
framkommer även att sjuksköterskor anser att motiverande samtal är en bra metod då det ger 
dem nya lärdomar och stärker relationen med patienten. Detta förutsatt att tid finns och att de 
inte är stressade. För att förbättra vården för patienter med övervikt och fetma samt andra 
tillstånd där motiverande samtal kan vara relevant, kan det vara betydelsefullt att utöka 
sjuksköterskors kompetens inom denna samtalsmetod under sjuksköterskeutbildningen. 
Konsekvenser av övervikt och fetma har lyfts fram flertalet gånger under 
sjuksköterskeutbildningen. I relation till det har begränsad kunskap lyfts kring vilka effektiva 
behandlingar som finns samt hur sjuksköterskan kan arbeta med problemet. Därför anser 
författarna att metoden motiverande samtal ska få mer utrymme i utbildningen. Vidare vill 
författarna uppmana till mer forskning om vilka kvantitativa effekter motiverande samtal har 
haft på sina patienter. Det är också av intresse hur patienternas livskvalité har förbättrats efter 
att de har genomgått motiverande samtal. Detta för att se om de mår bättre av att gå ner i vikt 
eller om deras livskvalité har försämrats.  

 

 

	
	



																					

	 19	

REFERENSLISTA 
 
Borrell, L. N., & Samuel, L. (2014). Body Mass Index Categories and Mortality Risk in US 
Adults: The Effect of Overweight and Obesity on Advancing Death. American Journal Of 
Public Health, 104(3), 512-519. doi:10.2105/AJPH.2013.301597 

*Brobeck, E., Odencrants, S., Bergh, H., & Hildingh, C. (2014). Patients' experiences of 
lifestyle discussions based on motivational interviewing: a qualitative study. BMC Nursing, 
13(1), 1-14. doi:10.1186/1472-6955-13-13 

*Brobeck, E., Bergh, H., Odencrants, S., & Hildingh, C. (2011). Primary healthcare nurses' 
experiences with motivational interviewing in health promotion practice. Journal Of Clinical 
Nursing, 20(23/24), 3322-3330. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03874.x 

Butterworth, S., Linden, A., & McClay, W. (2007. Reviderad 2015). Health coaching as an 
intervention in health management programs. Disease Management & Health Outcomes, 
15(5), 299-307. 

Brandheim, S. (2017). A systemic stigmatization of fat people (PhD dissertation). Karlstad. 
Hämtad 2017-11-07 från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-62752 

*Bräutigam-Ewe, M., Lydell, M., Månsson, J., Johansson, G., & Hildingh, C. (2017). Dietary 
advice on prescription: experiences with a weight reduction programme. Journal Of Clinical 
Nursing, 26(5/6), 795-804. doi:10.1111/jocn.13532 

Cossrow, N., Jeffery, R., & McGuire, M. (2001. Reviderad 2015). Understanding weight 
stigmatization: a focus group study. Journal Of Nutrition Education, 33(4), 208-214. 
	
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. (1.uppl.) 
Stockholm: Natur & Kultur 

Drevenhorn, E., Bengtson, A., & Kjellgren, K. I. (2015). To be motivated or only comply – 
patients’ views of hypertension care after consultation training for nurses. Health Education 
Journal, 74(1), 28-36. doi:10.1177/0017896913517106	
	
Dupas, J., Feray, A., Goanvec, C., Guernec, A., Samson, N., Bougaran, P., & ... Mansourati, 
J. (2017). Metabolic Syndrome and Hypertension Resulting from Fructose Enriched Diet in 
Wistar Rats. Biomed Research International, 1-10. doi:10.1155/2017/2494067 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3. rev. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 
 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. rev. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 
 
Fruh, M. S. (2017). Obesity: Risk factors, complications, and strategies for sustainable long-
term weight management. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, doi: 
10.1002/2327-6924.12510   
 
*Hardcastle, S., & Hagger, M. S. (2011). “You Can’t do it on your own”: Experiences of a 
motivational interviewing intervention on physical activity and dietary behaviour. Psychology 



																					

	 20	

of Sport and Exercise, 12(3), 314-323. 
doi:http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1016/j.psychsport.2011.01.001 
Hellénius, M-L. (2014). 1177 Vårdguiden. Så bedömer du din vikt. Hämtad 2017-11-02. 
https://www.1177.se/Kronoberg/Tema/Halsa/Livsstil---att-andra-en-vana/Sa-bedomer-du-din-vikt/   

Sveriges Läkarförbund (2014). Helsingforsdeklarationen. Hämtad 2017-12-07. 
https://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000355/medicinsk_humanforskning_
13.pdf   

Holm Ivarsson, B., Ortiz, L. & Wirbing, P. (2010). MI - motiverande samtal: praktisk 
handbok för MI-samtal i socialt arbete : med exempel från socialtjänst, beroendevård, 
ungdomsvård, försäkringskassa, arbetsförmedling. (1. uppl.) Stockholm: Gothia. 

Howard, L. M., & Williams, B. A. (2016). A Focused Ethnography of Baccalaureate Nursing 
Students Who Are Using Motivational Interviewing. Journal Of Nursing Scholarship, 48(5), 
472-481. doi:10.1111/jnu.12224 

Hunt, J. (2011). Motivational interviewing and people with diabetes. European Diabetes 
Nursing, 8(2), 68-73b. doi:10.1002/edn.180 

*Hörnsten, Å., Lindahl, K., Persson, K., & Edvardsson, K. (2014). Strategies in health-
promoting dialogues - primary healthcare nurses' perspectives - a qualitative study. 
Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 28(2), 235-244. doi:10.1111/scs.12045 

Kirk, S. L., Price, S. L., Penney, T. L., Rehman, L., Lyons, R. F., Piccinini-Vallis, H., & ... 
Aston, M. (2014). Blame, Shame, and Lack of Support: A Multilevel Study on Obesity 
Management. Qualitative Health Research, 24(6), 790-800. doi:10.1177/1049732314529667 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
	
*Lindhardt, C. L., Rubak, S., Mogensen, O., Hansen, H. P., Goldstein, H., Lamont, R. F., & 
Joergensen, J. S. (2015). Healthcare professionals experience with motivational interviewing 
in their encounter with obese pregnant women. Midwifery, 31(7), 678-684. 
doi:10.1016/j.midw.2015.03.010 
	
Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal: att hjälpa människor till förändring. 
(3., rev. och utök. utg. [dvs 4 svenska utg.]). Stockholm: Natur & kultur. 

Motivating behavior change: motivational interviewing helps patients identify reasons to 
change. (2011). Harvard Mental Health Letter, 27(8), 1-2. 
 
*Newnham-Kanas, C., Morrow, D., & Irwin, J. D. (2011). Participants' perceived utility of 
motivational interviewing using co-active life coaching skills on their struggle with obesity. 
Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 4(2), 104-122. 
doi:http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1080/17521882.2011.598176 
 
*Nymberg, P., & Drevenhorn, E. (2016). Patients' experience of a nurse-led lifestyle clinic at 
a Swedish health centre. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 30(2), 349-355. 
doi:10.1111/scs.12254 
 



																					

	 21	

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Reed, J. R., Struwe, L., Bice, M. R., & Yates, B. C. (2017). The impact of self-monitoring 
food intake on motivation, physical activity and weight loss in rural adults. Applied Nursing 
Research, 3536-41. doi:10.1016/j.apnr.2017.02.008 
 
*Söderlund, L., Nilsen, P., & Kristensson, M. (2008. Reviderad 2015). Learning motivational 
interviewing: exploring primary health care nurses' training and counselling experiences. 
Health Education Journal, 67(2), 102-109.  
 
Taubes, G. (2017). Bevisen mot socker. Stockholm: Karneval förlag. 
	
Thomas, S., Hyde, J., Karunaratne, A., Herbert, D., & Komesaroff, P. (2008). Being 'fat' in 
today's world: a qualitative study of the lived experiences of people with obesity in Australia. 
Health Expectations, 11(4), 321-330 
	
Walseth, L. T., Abildsnes, E., & Schei, E. (2011). Patients' experiences with lifestyle 
counselling in general practice: A qualitative study. Scandinavian Journal Of Primary Health 
Care, 29(2), 99-103. doi:10.3109/02813432.2011.553995 
	
Warfa, K., Drake, I., Wallström, P., Engström, G., & Sonestedt, E. (2016). Association 
between sucrose intake and acute coronary event risk and effect modification by lifestyle 
factors: Malmö Diet and Cancer Cohort Study. British Journal Of Nutrition, 116(9), 1611-
1620. doi:10.1017/S0007114516003561 
	
World Health Organization (2017). Obesity and Overweight. Hämtad 2017-11-02. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/  
	
*Östlund, A., Wadensten, B., Kristofferzon, M., & Häggström, E. (2015). Motivational 
interviewing: Experiences of primary care nurses trained in the method. Nurse Education In 
Practice, 15(2), 111-118. doi:10.1016/j.nepr.2014.11.005 
 
*Vetenskapliga artiklar som ligger till grund för studiens resultat	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



																					

	

Bilaga 1 - Sökschema  
 
Databas Datum Sökord Träffar Vald artikel 

Cinahl 25/10-
2017 

Motivational 
Interviewing (MM) 

712  

  AND Nurse 110  

  AND Qualitative 13 Patients’ experiences of lifestyle discussions based 
on motivational interviewing: a qualitative study.  

Cinahl 25/10-
2017 

Patient* experience 74 080  

  AND Motivational 
Interviewing 

106  

  AND Nurse 32 Patients' experience of a nurse-led lifestyle clinic 
at a Swedish health centre. 

 

Cinahl 25/10-
2017 

Motivational 
Interviewing (MM) 

712  

  AND Nurses (MM) 4 Strategies in health-promoting dialogues - primary 
healthcare nurses’ perspectives - qualitative study. 

PsycINFO 2/11-
2017 

Motivational 
Interviewing  

2 319  

  AND Life Style 
Changes 

151  

  AND Experience 19 Dietary advice on prescription: experiences with a 
weight reduction programme.  
 

PsycINFO 
2009-2017 
Peer 
Reviewed 

2/11-
2017 

Motivational 
Interviewing 
(MJSUB) 

1259  

  AND Obesity 
(MJSUB) 

50 "You Can't Do It on Your Own" Experiences of a 
motivational interviewing intervention on physical 
activity and dietary behaviour. 

PsycINFO 
2009-2017 
Peer 
Reviewed 

2/11-
2017 

Motivational 
Interviewing 
(MJSUB) 

1259  

  AND Obesity 
(MJSUB) 

50 Participants' perceived utility of motivational 
interviewing using Co-Active Life Coaching skills 
on their struggle with obesity.  



																					

	

Cinahl 8/11-
2017 

Motivational 
Interviewing (MH) 

1639  

  AND Obesity (MH) 72 Healthcare professionals experience with 
motivational interviewing in their encounter with 
obese pregnant women. 

Cinahl 8/11-
2017 

Motivational 
interviewing (MM) 

714  

  AND experiences 60  

  AND nurse 18 Motivational interviewing: Experiences of primary 
care nurses trained in the method. 

Cinahl 8/11-
2017 

Motivational 
interviewing (MM) 

714  

  AND Nurse* 110  

  AND experience* 23 Primary healthcare nurses’ experiences with 
motivational interviewing in health promotion 
practice. 

Cinahl 8/11-
2017 

Motivational 
interviewing (MM) 

714  

  AND experience* 71  

  AND nurse* 23 Learning motivational interviewing: Exploring 
primary health care nurses´ training and 
counseling experiences. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 



																					

	

Bilaga 2 - Artikelöversikt 
     
Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltag
are 
(Bortfa
ll) 

Resultat Bedö
md 
kvalit
é 

Hardcastle
, S. & 
Hagger. 
M. S.  
 
2011 
 
Storbritan
nien 
 
Psycholog
y of Sport 
and 
Exercise.  

"You 
Can't Do 
It on 
Your 
Own" 
Experienc
es of a 
motivatio
nal 
interviewi
ng 
interventi
on on 
physical 
activity 
and 
dietary 
behaviour
. 

Syftet med 
studien var att 
utforska 
erfarenheter hos 
överviktiga 
patienter efter 
deltagande i en 
rådgivnings 
intervention för 
att identifiera 
påverkan på 
beteendeförändrin
g i relation till 
fysisk aktivitet 
och kost. 
 

14 överviktiga 
patienter deltog i 
semi strukturerade 
intervjuer där datan 
analyserades i en 
innehållsanalys. 

n=14 
(ej 
redovis
at) 

Analysen av 
intervjuerna 
avslöjade fyra 
stycken teman som 
redogjorde för 
patienternas 
nuvarande livsstil: 
(1) Övervakning och 
stöd. (2) Stöd genom 
att lyssna. (3) 
Motivation och 
självreglering. (4) 
Barriärer.  

Hög 
kvalité
.  

Bräutigra
m-Ewe, 
M., 
Lydell, 
M., 
Månsson, 
J., 
Johansson, 
G. & 
Hildingh, 
C. 
 
2017 
 
Sverige 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Dietary 
advice on 
prescripti
on: 
experienc
es with a 
weight 
reduction 
program
me. 
 

Syftet med 
studien var 
beskriva 
överviktiga 
patienters 
upplevelser med 
ett 
viktminskningspr
ogram och 
deltagande i 
kostrådgivning på 
recept. 

De 19 patienter som 
genomförde 
viktminskningsprogr
ammet på två år 
svarade skriftligen 
på fem öppna frågor 
om deras 
erfarenheter av 
programmet. Data 
analyserades med 
användning av en 
induktiv 
innehållsanalys. 

n=19 
(0) 

Deltagarna 
uppskattade möten 
som skedde ansikte 
mot ansikte med 
sjuksköterskan 
eftersom de kände 
sig sedda och 
lyssnade till under 
dessa sessioner. 
Människor som 
lyckades med sin 
viktnedgång beskrev 
vikten av stöd från 
partners eller nära 
vänner. 

Hög 
kvalité
. 



																					

	

Brobeck, 
E., 
Odencrant
s, S., 
Bergh, H., 
Hildingh, 
C.  
 
2014 
 
Sverige 
 
BioMed 
Central 
journal 

Patients´ 
experienc
es of 
lifestyle 
discussio
ns based 
on 
motivatio
nal 
interviewi
ng: a 
qualitativ
e study 

Syftet med 
studien var att 
beskriva hur 
patienter i 
primärvården 
upplever 
livsstilsdiskussion
er baserade på MI.  

16 patienter som 
hade haft 
motiverande samtal 
minst tre gånger med 
en legitimerad 
sjuksköterska 
intervjuades om 
deras erfarenheter 
kring detta. Studien 
hade en deskriptiv 
design med 
kvalitativ analys- 
granskning.  

n=16 
(0) 

Resultatet visade att 
de motiverande 
samtalen kunde 
etablera autonomitet 
hos patienterna vid 
genomförande av 
livsstilsförändring. 
En ömsesidig 
relation mellan 
patienten och 
sjuksköterskan 
bidrog till en känsla 
av välbefinnande 
vilket var nödvändigt 
för att de 
motiverande 
samtalen skulle bli 
hjälpsamma. När MI 
resulterade i nya sätt 
att tänka och när 
patienterna 
uppmuntrades att ta 
egna initiativ, kunde 
MI bidra till 
förändring.  

Hög 
kvalité
. 

Nymberg, 
P. & 
Drevenhor
n, E. 
 
2015 
 
Sverige 
 
Scandinavi
an Journal 
of Caring 
Sciences 
 

Patients’ 
experienc
e of a 
nurse-led 
lifestyle 
clinic at a 
Swedish 
health 
centre. 

Syftet med 
studien var att 
utforska patienters 
upplevelser av att 
besöka en 
livsstilsklinik ledd 
av sjuksköterskor.  

Patienter som deltog 
i ett screeningtest på 
en livsstilsklinik blev 
inbjudna att delta i 
gruppintervjuer. 14 
patienter valde att 
delta i intervjuerna. 
Datan som kom fram 
i 
intervjuerna  analyse
rades med hjälp av 
en innehållsanalys. 

n=14 
(123) 

Patienterna upplevde 
att besöket på 
livsstilskliniken gav 
insikt i deras vanor 
och minskade deras 
rädsla för att inte 
klassas som frisk. 
Besvikelse hos 
patienterna orsakades 
av brist på 
uppföljningsbesök 
och tillvägagångssätt 
under besöket på 
livsstilskliniken. 
Personlig kemi 
uppfattades som 
avgörande för hur 
mötet utvecklades. 

Medel 
kvalité
. 



																					

	

Newnham-
Kansas, 
C., 
Morrow, 
D. & 
Irwin. D. 
J. 
 
2011 
 
Canada 
 
Coaching: 
An 
Internation
al Journal 
of Theory, 
Research 
and 
Practice  

Participan
ts’ 
perceived 
utility of 
motivatio
nal 
interviewi
ng using 
Co-
Active 
Life 
Coaching 
skills on 
their 
struggle 
with 
obesity. 

Syftet med studie 
var att undersöka 
effekten av 
motiverande 
samtal med hjälp 
av Co-Active Life 
Coaching-
färdigheter som 
behandling av 
vuxna med fetma. 

Åtta kvinnor mottog 
18 coaching 
sessioner över sex 
månader med en 
Certified 
Professional Co-
Active (CPCC) 
tränare. Patienterna 
deltog i 
halvstrukturerade 
före- och 
efterintervjuer, 
kombinerat med en 
fokusgrupp sex 
månader efter den 
sista coaching-
sessionen.  

n=8 
(ej 
redovis
at) 

Interventionen ökade 
deltagarnas 
självförtroende, de 
satte sig själva först 
och förstod vikten av 
socialt stöd i 
viktminskning. 
Motiverande samtal 
är en effektivt metod 
för att stödja 
individer i att hantera 
livsfaktorer som kan 
hindra 
viktminskning. 

Hög 
kvalité
. 

Hörnsten, 
Å., 
Lindahl, 
K., 
Persson, 
K. & 
Edvarsson, 
K. 
 
2013 
 
Sverige 
 
Scandinavi
an Journal 
of Caring 
Sciences 

Strategies 
in health-
promotin
g 
dialogues 
– primary 
healthcare 
nurses’ 
perspectiv
es – a 
qualitativ
e study. 

Syftet med 
studien var att 
beskriva dialog-
strategier gällande 
hälsa och livsstil, 
använda av 
sjuksköterskor i 
primärvården. 

Under 2010 
genomfördes 
djupintervjuer med 
tio erfarna 
sjuksköterskor i 
primärvården som 
arbetar med VIP 
(Västerbottens 
Interventions 
Program) på åtta 
vårdcentraler i 
Västerbottens län, 
Sverige. Kvalitativ 
innehållsanalys 
användes för att 
belysa 
sjuksköterskornas 
strategier i 
hälsofrämjande 
dialoger.  

n=10 
(0) 

Sjuksköterskorna 
använde olika 
strategier i dialoger 
om hälsa och livsstil 
som föll under de 
fem teman "Guida 
patienten vs. pressa 
dem; Justera till 
patienten vs. styra 
samtalet; Inspirera 
förtroende vs. ingjuta 
rädsla; Motivera och 
stödja patienten vs. 
krävande ansvar och 
Introducera 
emotionellt laddade 
ämnen vs. undvika 
dem ".  

Hög 
kvalité
. 

Östlund, 
A-S., 
Wadensten
, B., 
Kristofferz
on, M-L. 
& 
Häggström
, E.  
 
2015 
 
Sverige 
 
Nurse 
Education 

Motivatio
nal 
interviewi
ng: 
Experienc
es of 
primary 
care 
nurses 
trained in 
the 
method. 

Syftet med studie 
var att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
motiverande 
samtal i 
primärvården.  

Studien hade en 
kvalitativ design. 
Halvstrukturerade 
intervjuer användes. 
Data analyserades 
med hjälp av 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

n=20 
(ej 
redovis
at) 

Sjuksköterskorna 
upplevde att det 
krävdes en 
öppenheten mot MI 
och ett 
uppmuntrande 
arbetsklimat krävs 
för att övervinna inre 
motstånd och öka 
användningen av MI. 
De upplevde också 
att motiverande 
samtal utvecklar 
förmågor hos både 
sjuksköterskor och 
patienter. 
Motivernade samtal 

Hög 
kvalité
.  



																					

	

in Practise är en bra metod för 
patienter som 
behöver genomgå en 
förändring. 

Söderlund-
Lindhe, L., 
Nielsen, P. 
& 
Kristensso
n, M.  
 
2008 
 
Sverige 
 
Health 
Education 
Journal 

Learning 
motivatio
nal 
interviewi
ng: 
Exploring 
primary 
health 
care 
nurses’ 
training 
and 
counsellin
g 
experienc
es. 

Syftet med 
studien var att 
identifiera 
nyckelfaktorer i 
processen att lära 
och tillämpa 
motiverande 
samtal 
i  rådgivningsförm
åga med att följa 
protokoll.   

Data samlades in 
genom 
halvstrukturerade 
intervjuer, baserat på 
en intervju 
handledning, som 
innehöll frågor om 
faktorer som tidigare 
forskning har 
identifierat som 
viktigt för effektiv 
träning och övning i 
motiverande samtal.  

n=20 
(ej 
redovis
at) 

Omfattande träning 
ses som en viktig 
aspekt för effektiv 
lärande av MI-
färdigheter. Ett 
hinder för 
tillfredsställande 
lärande av MI var 
svårigheten att 
anpassa sig till det 
nya tankesättet som 
krävdes vid 
utövandet av denna 
teknik. En annan 
svårighet var att 
uppnå effektiv 
kommunikation med 
patienter som inte 
var villiga att ta 
ansvar för sin egen 
hälsa. 

Medel 
kvalité
. 

Lindhardt, 
C-L., 
Rubak, S., 
Mogensen, 
O., 
Hansen, 
H-P., 
Goldstein, 
H., 
Lamont. F. 
R. & 
Joergensen
, J-S. 
 
2015 
 
Danmark 
 
Midwifery 

Healthcar
e 
professio
nals 
experienc
e with 
motivatio
nal 
interviewi
ng in their 
encounter 
with 
obese 
pregnant 
women.  

Syftet med 
studien var att 
utforska och 
beskriva hur 
hälsovårdspersona
l i södra regionen 
har haft 
motiverande 
samtal som 
kommunikations
metod när de 
arbetar med 
gravida kvinnor 
med fetma. 

Hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
erfarenheter 
registrerades under 
individuella 
halvstrukturerade 
kvalitativa 
intervjuer, 
transkriberades och 
analyserades med 
hjälp av en 
beskrivande 
analysmetodik.  

n=12 
(11) 

Motiverande samtal 
visade sig vara en 
användbar metod när 
man kommunicerade 
med gravida kvinnor 
med fetma. Metoden 
gjorde 
sjukvårdspersonal 
mer medvetna om sin 
egen 
kommunikationsstil 
både när de möter 
gravida kvinnor och i 
samspelet med 
kollegor.  

Hög 
kvalité
. 



																					

	

Brobeck, 
E., Bergh, 
H., 
Odencrant
s, S. & 
Hildingh, 
C. 
 
2011 
 
Sverige 
 
Journal of 
clinical 
nursing 

Primary 
health 
care 
nurses´ 
experienc
es with 
motivatio
nal 
interviewi
ng in 
health 
promotio
n practice 
 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterskor i 
primärvårdens 
erfarenheter av 
MI som metod för 
hälsofrämjande 
arbete.  

Tjugo sjuksköterskor 
som arbetade i 
primärhälsovården 
och aktivt använde 
motiverande 
intervjuer i sitt arbete 
intervjuades. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
användes för att 
bearbeta data. 

n = 20 
(4) 

Primärvårdssjuksköt
erskors upplevelse av 
MI som 
samtalsmetod vid 
hälsofrämjande 
arbete visade att MI 
är krävande, 
berikande och en 
användbar metod 
som främjar 
medvetenhet och 
vägledning hos 
patienten. Resultatet 
visar också att MI är 
ett värdefullt verktyg 
för 
primärvårdssjuksköte
rskor i 
hälsofrämjande 
arbete.  
 

Hög 
kvalité
. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



																					

	

Bilaga 3 - Checklista för kvalitativa artiklar. Forsberg & Wengström 
(2013) 
      
A. Syftet med studien? 
      
.................................................................. 
 
Vilken kvalitativ metod har använts?    
  
 
..................................................................  
 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  
   
 
Ja / Nej 
      
B. Undersökningsgrupp 
      
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 
exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 
Ja / Nej 
      
Var genomfördes undersökningen? 
 

.................................................................. 
      
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersöknings- gruppen kontaktades? 
      
.................................................................. 
      
 
Vilken urvalsmetod användes?  
1. Strategiskt urval 
2. Snöbollsurval 
3. Teoretiskt urval 
4. Annan, ange vilken: .............................................. 
      
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsva- rande, kön, social status samt 
annan relevant demografisk bakgrund). 
      
.................................................................. .................................................................. 
      
Är undersökningsgruppen lämplig? Ja / Nej 
      
C. Metod för datainsamling 
      
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 
Ja / Nej 



																					

	

Beskriv: 
      
.................................................................. 
      
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 
Beskriv: 
      
.................................................................. 
      
Ange datainsamlingsmetod: 
1. Ostrukturerade intervjuer 
2. Halvstrukturerade intervjuer 
3. Fokusgrupper 
4. Observationer 
5. Video-/bandinspelning 
6. Skrivna texter eller teckningar 
7. Annan, ange vilken: .............................................. 
      
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 
Ja / Nej 
      
D. Dataanalys 
      
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  
 

.................................................................. 
      
Ange om: 
1. teman är utvecklade som begrepp 
2. citat presenteras sporadiskt 
3. de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
4. svaren är kodade 

•       
  

Resultatbeskrivning: .................................................................. 
.................................................................. 

•       
  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja / Nej 
      
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja / Nej 
      
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja / Nej 
      
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja / Nej 
      
Är resultaten återförda och diskuterade med undersöknings- gruppen? Ja / Nej 
      
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? Ja / Nej 



																					

	

 
	
E. Utvärdering 
      
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forsknings- frågan? Ja / Nej 
      
Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja / Nej 
      
Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? Ja / Nej  
   
      
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja / Nej 
      
Finns risk för bias? Ja / Nej 
      
Vilken slutsats drar författaren?  
 

.................................................................. .................................................................. 
      
Håller du med om slutsatserna? Ja / Nej 
Om nej, varför inte? 
      
..................................................................  
 
Ska artikeln inkluderas? Ja / Nej 
 
	
	
 


