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Sammanfattning 

Hälso- och sjukvårdpersonal kommer i framtiden arbeta allt mer med 

långtidssjukdomar. Personer med diabetes behöver dagligen fatta viktiga beslut för 

diabeteshanteringen därav är patientutbildning en viktig del av diabetesvården. Det 

vanligaste upplevda hindret i diabetesvården är vardagslivet, att agera på 

motivationen till en förändring och att bibehålla denna. Motiverande samtal som 

samtalsmetod är personcentretad och syftar till att främja livsstilsförändringar. Syftet 

med litteraturstudien var att beskriva hur personer med diabetes upplever motiverande 

samtal. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Resultatet grundades på 

åtta vetenskapliga artiklar och resulterade i fyra teman: upplevelsen av ett nytt 

förhållningssätt, upplevelsen av självbestämmande, upplevelsen av samtalsledarens 

roll och upplevelsen av de yttre faktorerna. Personer upplevde att motiverande samtal 

inspirerade till livsstilsförändringar, att det var personcentrerat och att det främjade 

den egna kunskapen. Upplevelsen av den icke dömande attityden resulterade i att 

personer upplevde att de kunde berätta mer öppet om sin hälsa. Samtalsledaren roll 

uppfattades som stödjande och främjande av självbestämmande. Samtalet förändrade 

personernas uppfattning av sig själva, förändrade deras förhållningsätt och motiverade 

till livsstilsförändring. 
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Abstract 

Health professionals are increasingly working with long-term and chronic diseases. 

People with diabetes make important decisions daily related to their diabetes 

management, patient education is an important part of the diabetes care. The most 

common perceived obstacle in diabetes care is everyday life and acting on the 

motivation for a change and maintaining it. Motivational interviewing (MI) as such is 

a communication method which is person-centered and aims to promote lifestyle 

changes. The purpose of the literature study was to describe how people with diabetes 

experienced motivational interviewing. The study was conducted as a general 

literature study. The result was based on eight scientific articles and resulted in four 

themes: experience of a new approach, self-determination experience, experience of 

the leader's role and experience of the external factors. People experienced that MI 

inspired to conduct lifestyle changes. The communication was perceived as person-

centered and thus promoted the persons own knowledge. Furthermore, the experience 

of the non-judgmental attitude resulted in people experiencing that they could speak 

more openly about their health. The motivational interviewer’s role was perceived as 

supportive and as promoting self-determination. MI changed the persons perception 

of themselves, changed their approach and motivated lifestyle change. 
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Inledning 

Antalet människor som har diabetes har ökat från 108 miljoner år 1980 till 422 

miljoner 2014, vilket nästan är en fyrdubblad ökning på 34 år (World Health 

Organization, 2018). Dåligt kontrollerad diabetes leder till att personer får förhöjda 

blodsockervärden, hyperglykemi. Detta leder över tid till allvarliga skador på 

framförallt nerv- och blodkärlssystem som kan medföra allvarliga komplikationer i 

senare förlopp som till exempel stroke, hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, blindhet 

och amputation av de nedre extremiteterna. För att förhindra eller fördröja 

komplikationer kan det behövas livsstilsförändringar så som anpassad kost, 

regelbundna motionsvanor, hälsosam vikt och avståndstagande från 

tobaksanvändning (World Health Organization, 2018). När personen fått sin diagnos 

fastställd och information kring vilka livsstilsförändringar som behöver göras kan det 

innebära en stor omställning för personen (Sebire et al., 2018). 

För många kan det vara svårt att släppa sina gamla levnadsvanor och motivationen till 

livsstilsförändringar varierar från individ till individ (Sebire et al., 2018). Det är 

betydelsefullt att personens självbestämmande stärks för att motivationen till att ändra 

vanor och erhålla en hälsosam livsstil bevaras (Julien et al., 2009; Sebire et al., 2018). 

Mosand och Stubberud (2011) skriver att en del av omvårdnaden vid diabetes mellitus 

syftar till att främja egenvården hos personen. Målet är att personen med diabetes ska 

ta eget ansvar i behandlingen, för att detta ska uppnås behövs vägledning och stöd i 

hur sjukdomen ska hanteras i vardagen. Det innebär att sjuksköterskan förutom den 

medicinska behandlingen ska lägga fokus på personens livssituation. Sjuksköterskans 

utmaning är att motivera och uppmuntra till ändrad livsstil och ge vägledning 

(Mosand & Stubberud, 2011). Socialstyrelsen lyfter de åtgärder som syftar till att 

reducera ohälsosamma levnadsvanor hos personer och belyser vikten av kvalificerad 

rådgivning genom strukturerad kommunikation som motiverande samtal (Efraimsson 

& Söderqvist, 2018).    

 

Bakgrund 

 

Diabetes 

Diabetes mellitus är en metabol långtidssjukdom som karakteriseras av förhöjt 

plasmaglukos i blodet, så kallad hyperglykemi. Orsakerna till detta är varierande 

beroende på vilken typ av diabetes personen har (Mosand & Stubberud, 2011; Shaw 

et al., 2010). Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom där antikroppar 

attackerar betacellerna i de langerhanska öarna i pankreas som producerar insulin. 

Betacellerna förstörs succesivt och produktionen av insulin minskar allt mer. Diabetes 

typ 1 orsakar akuta och allvarliga komplikationer samt senare komplikationer som 

kan förkorta livslängden hos den drabbade. Diabetes typ 1 debuterar vanligen i yngre 
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åldrar till följd av en utlösande faktor, exempelvis stress. Diabetes mellitus typ 2 

karakteriseras av varierande omfattning av insulinresistens och är ett resultat av 

insulinresistens i levern samt perifera vävnader och avtagande insulinsekretion. 

Insulinresistensen resulterar i reducerat upptag av glukos i fettvävnad, muskler och 

lever. Typ 2 diabetes debuterar vanligtvis senare i livet till skillnad från diabetes typ 1 

(Mosand & Stubberud, 2011).  

Diabetes mellitus oavsett typ påverkar personen både psykiskt och fysiskt. Sjukdomen 

leder till förändringar i personens livsstil, livskvalité och livssituation. Livskvalitén är 

på längre sikt sammankopplat till hur välreglerad plasmaglukosen är (Mosand & 

Stubberud 2011). Det finns en ökad risk för depression till följd av oro, oron kan 

uppstå av svårigheter att sköta sin diabetes och eventuella diabeteskomplikationer 

(Nouwen et al., 2011). Depressionen i sig kan leda till minskad egenvård som ökar 

risken för diabeteskomplikationer (Nouwen et al., 2019; van Steenbergen-Weijenburg 

et al., 2011). Sammantaget leder ett dåligt hälsobeteende hos personer med diabetes 

till en ökad risk för förtidig död, ökad risk för sjukdomsprogression och påverkar 

personernas livskvalité (Mulder et al., 2015). 

 

Diabetesvården syftar till att behålla en normal och stabil glukosnivå. Personer med 

diabetes kan uppnå detta genom en kombination av att äta hälsosam kost, ta 

diabetesläkemedlen och delta i regelbunden fysisk aktivitet (Mulder et al., 2015; 

Powers et al., 2016). Många personer har svårigheter att uppnå en stabil glukosnivå 

och göra en livsstilsförändring. Kostförändringar anses vara en av de största 

svårigheterna. Även att vara fysisk aktiv och ta ordinerade läkemedel upplever många 

som svårt (Mulder, et al., 2015). Livsstilsanpassningen som krävs för att sköta sin 

diabetes kan upplevas som en belastning för personen och medföra en emotionell och 

stressrelaterad upplevelse (Rariden, 2019; Weinger, de Groot & Cefalu, 2016). Även 

om det är relaterat till känslor skiljer sig detta från ångest och depression (Rariden, 

2019). Det vanligaste hindret i diabetesvården anses vara vardagslivet och att agera på 

motivationen till en förändring och att bibehålla förändringen (Ridge, Treasure, 

Forbes, Thomas & Ismail, 2011). Otillräcklig information om livsstilsförändringar 

och hur det påverkar blodsockret kan vara en orsak till att personer med diabetes 

upplever att de inte kan hantera sin situation (Weinger et al., 2016). 

Personen med diabetes behöver dagligen fatta viktiga beslut för diabeteshanteringen, 

patientutbildning är därför en viktig del i vården för personer med diabetes (Powers et 

al., 2016; Socialstyrelsen, 2018). Målet med patientutbildningen är att öka 

förutsättningarna för en god egenvård och behålla en god livskvalité samtidigt som 

personen ska ha kontroll över riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2018). Enligt en rapport 

från statens beredning för medicinsk utvärdering (Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering, 2009) finns det behov av fler studier av effekten på 

livskvaliteten hos personer med diabetes av patientutbildning i form av 
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motivationshöjande i enlighet med motiverande samtal (MI) (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, 2009). Det är bekräftat att diabetesutbildning med 

syftet att förbättra egenvården hos personer med diabetes är en viktig del i 

diabetesvården (Haas et al., 2014; Mulder et al., 2015; Powers et al., 2016). Det är 

viktigt att införa strategier som stödjer beteendeförändring då endast utbildning inte 

garanterar patientens engagemang och följsamhet i behandlingen (Haas et al., 2014) 

  

Motiverande samtal 

Grunden och principerna inom motiverande samtal utvecklades av psykologen 

William Millers forskning och teori om beteende förändringar och motivation. 

Tillsammans med Rollnick utvecklades MI vidare med influenser från Bem’s 

självuppfattningsteori, Prochaska och diClemente’s teori om stages of change, 

Festingers kognitiva dissonansteori och Rogers personcentreade teori. MI utvecklades 

för att motivera personer att ta sig ur alkoholmissbruk men idag används MI i andra 

områden såsom i kostförändringar, för att förbättra fysisk aktivitet och i 

diabeteshantering (Zoffman et al., 2015). Miller och Rollnick (2013) skriver att MI-

andan är det perspektiv som tillämpas under ett MI-samtal. MI-andan kan delas in i 

fyra grundläggande element; framkallande, medkänsla, acceptans och partnerskap.    

  

Med framkallande menar Miller och Rollnick (2013) att personen redan har verktyg 

för att insikt, färdigheter och kunskaper, samtalsledarens roll är således att framkalla 

dessa. Medkänslan handlar inte om sympati utan om att samtalsledaren aktivt 

underlättar för att personen ska må bra och prioritera personens behov. Medkänsla är 

en förpliktelse att ge sig åt klientens intresse och välgång genom att förtjäna tilliten 

som frammanas används medkänsla (Miller & Rollnick, 2013).   

 Acceptansen enligt Miller och Rollnick, 2013 handlar om ett förhållningsätt som 

innebär acceptans av det klienten bär med sig. Det betyder inte att samtalsledaren 

behöver hålla med om klientens agerande eller accepterar deras status quo, 

samtalsledarens ogillande eller gillande är irrelevanta inom MI. Detta innebär att 

värdera varje individs potential och värde, en tillit och uppfattning att individen är 

trovärdig. Samtalsledaren ska se personen som en unik individ och att personen kan 

utvecklas och växa som den är. När människan inte upplever sig vara accepterad 

blockeras eller försvagas förändringsförmågan. När personen erfar sig vara accepterad 

är de fria till en förändring.   

  

Äkta empati lyfts som en del av elementet acceptans och beskrivs som strävandet och 

det aktiva intresset att förstå det inre perspektivet hos personen. Empati beskrivs även 

som samtalsledarens övertygelse om att det finns ett värde i att förstå personens 

referensram. Ett annat element inom acceptansen är autonomistöd, att samtalsledaren 
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respekterar klientens autonomi och förmågan till självbestämmande. Genom att 

erkänna personens frihet att själv välja reduceras tendensen att gå i försvar och gör 

således förändringen lättare. Respekt visas inför klientens absoluta värde och 

klientens mänskliga potential, stödjer och bekräftar personens autonomi samt 

klientens rätt att gå sin egen väg. Genom äkta empati förstås klientens perspektiv för 

att sedan bekräfta klientens strävande och styrkor (Miller & Rollnick, 2013).   

Det sista och viktigaste elementet inom MI-andan är enligt Miller och Rollnick (2013) 

partnerskap eftersom samtalet inte bedrivs mot en passiv deltagare. MI samtalet är 

inte något som görs till eller mot någon, samtalet görs med och för en individ. 

Individen är sin egen expert och ingen kan känna personen bättre än hon själv. 

Samtalsledaren är bara en följeslagare under förändringen och samtalet. MI-metoden 

är utforskande inte förmanande, mer stöd och intressen än argument och övertalande. 

Samtalsledaren ska skapa en positiv relation som bidrar till en lättare väg mot 

förändring. Samtalet ska aktivera motivationen hos individen och vikt läggs på att 

undvika den så kallade expertfällan, att samtalsledaren har expertkunskap och svaren 

till personens dilemman. Expertfällan undviks genom att samtalsledaren gör sig av 

med antagandet att samtalsledaren har de rätta svaren. Partnerskapet inom MI handlar 

om anpassningen av klientens och samtalsledarens förhoppningar. Processen inom MI 

i den interpersonella aspekten kretsar kring mötet mellan förhoppningarna som kan 

skilja sig åt i ett partnerskap. Miller och Rollnick menar även att det är av stor vikt att 

samtalsledaren är medveten och ärlig kring den egna agendan och värderingar under 

ett samtal om förändring (Miller & Rollnick, 2013). 

 

Sjuksköterskan och det pedagogiska mötet 

Hälso- och sjukvårdspersonal kommer i framtiden arbeta allt mer med 

livsstilsrelaterade och långvariga sjukdomar som hjärtsvikt, astma och diabetes som 

en konsekvens av dålig kosthållning, stress, tobaksanvändning och brist på fysisk 

aktivitet. Vid förändring av livsstilsvanor är stöd av stor vikt och i 

egenvårdsundervisningen väger god kommunikation tungt. Det behövs en 

kombination av olika behandlingar och metoder för att stödja personer till 

livsstilsförändringar och till att ta eget ansvar samt vara delaktiga i sin behandling och 

vård. Att endast delge hälsoinformation har visat sig vara ineffektivt hos personer som 

är i behov av förändring i levnadsvanorna (Efraimsson & Söderqvist, 2018).   

 

Sjuksköterskans uppgift är att stödja personen i att själva hantera sin diabetes (Mulder 

et al., 2015). Sjuksköterskans professionella kunskap om diabetes är inte effektivt om 

personen inte är involverad i och motiverad till att följa mål (Bartol, 2012). Det är en 

livslång kamp för personer med diabetes att få kontroll över glukosvärdet genom och 

att följa de rekommenderade hälsobeteendet. Det är svårt för personer att ändra redan 

etablerade livsstilsmönster och därför utmanande för sjuksköterskan att vägleda 



 

 5 

personen mot en livsstilsförändring (Mulder et al., 2015). Sjuksköterskan kan använda 

sig av MI som metod för att hjälpa personer att finna tillvägagångsätt för att förändra 

den nuvarande livsstilen och således deras diabeteshantering (Bartol, 2012). 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning anges rådgivning som en essentiell åtgärd för 

stöd. Den pedagogiska kompetensen och funktionen är beroende av sjuksköterskans 

bemötande. Bemötandet ska grundas i respekt och empati (Bergh, 2012). Varje person 

är expert på den egna upplevelsen av hälsa och den egna situationen. En vårdsituation 

är asymmetrisk där sjuksköterskan har professionell kunskap och värderingar medan 

personen besitter kunskapen om de egna värderingarna och kunskapen om sig själv 

(Socialstyrelsen, 2015). Personens värderingar kan skilja sig från sjuksköterskan och 

att förstå dessa är nödvändigt för att kunna möta deras behov (Bartol, 2012). Diabetes 

är bara en del av personens liv och samtalsledaren måste ha en holistisk syn för att 

fånga personens livsbild eftersom alla aspekter i personens liv påverkar personens 

attityd och syn på behandlingen (Bartol, 2012). I ett personcentrerat förhållningssätt 

kan personen ge uttryck för mer känslor, tankar och ges plats till att ta sina egna 

beslut (Mulder et al., 2015). Den personcentrerade vården är därför viktig i mötet 

mellan personen och sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2015). 

Personcentrerad vård innefattar att den information som ges till personen skall vara 

individuellt anpassad och ska utbytas i en dialog för att personen ska ges utrymme för 

att vara delaktig och kunna medverka i vården (Socialstyrelsen, 2015). 

Personcentrerat förhållningssätt hjälper till att bygga relationen mellan sjuksköterska 

och patient i diabetesvården. Motivering till empowerment och patientcentrerade 

vårdstrategier minskar emotionell stress som är relaterad till diabetes (Rariden, 2019). 

I mötet med personen och för att möjliggöra en förändring är personens autonomi och 

ett personcentrerat förhållningsätt centralt (Miller & Rollnick, 2013). Det är ofta 

sjuksköterskan som förser personer med information och utbildning i 

diabeteshanteringen. Sjuksköterskan har som funktion att vara stöd i egenvården och 

som livsstilrådgivare. Det kan vara en utmaning för sjuksköterskan att kommunicera 

på ett sätt som förbättrar personens riskprofil och får personen att själv hantera 

sjukdomen genom egenvård. Sjuksköterskan måste samtala på ett sådant sätt som 

bidrar till att personen faktiskt förändrar sin livsstil (Mulder et al., 2015). 

 

Problemformulering  

Inom olika instanser i hälso-och sjukvård kommer sjuksköterskan möta personer som 

har diabetes. Diabetes medför ett behov av livsstilsförändring och att agera på 

motivationen till en förändring är svårt. För att förändring ska kunna möjliggöras är 

ett personcentrerat förhållningsätt centralt. Motiverande samtal som metod är 

personcentrerat och syftar till att främja motivation. Det är därför värdefullt för 

sjuksköterskan att få kunskap om personens upplevelse av metoden. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva hur personer med diabetes upplever motiverande samtal. 

 

Metod 

En induktiv och allmän litteraturstudie gjordes för att undersöka det valda 

omvårdnadsrelaterade området. Det skapade en översikt över kunskapsläget inom 

ämnet. Litteraturstudien utfördes på ett systematiskt sätt (Forsberg & Wengström, 

2016).  

 

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes sökningarna i databaserna Academic Search Elite, PsycInfo, 

Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) och PubMed. Alla 

databaser är relevanta för området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2013). Relevanta sökord för artikelsökningar blev motiverande samtal, diabetes och 

upplevelse, sökordens engelska motsvarighet bildade orden motivational interview, 

diabetes och experience. För att få en bredare sökning användes trunkering (*) på 

begreppet motivational interview för att nyttja ordets alla böjningsformer (Karlsson, 

2017). För att sedan kombinera sökorden så att sökningen skulle resultera i relevanta 

artiklar för studiens syfte användes den booleska operatoren AND. Sökorden som 

valdes redovisas i tabell 2: sökordsöversikt och sökningar i de olika databaserna 

redovisas i tabell 3: sökhistorik. Genom att läsa både kvalitativ och kvantitativ ansats 

erhölls en översikt av aktuell forskning inom området (Friberg, 2012).  

Artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa studier. Den vetenskapliga kvalitéten graderades från grad 

I-III enligt bedömningsmallen. Grad III innebär låg vetenskaplig kvalitet och grad I 

innebär hög vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Artiklar med grad III 

efter granskning enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall exkluderades. 

Artiklar med studier som hade diskussioner om etiska aspekter eller godkänts av en 

etisk kommitté inkluderades (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna som 

inkluderades i litteraturstudien skulle innehålla upplevelsen av motiverande samtal 

hos vuxna. Sökningarna begränsades genom att ange publiceringsår mellan 2009-

2019 artiklarna skulle vara peer-viewed och skrivna på engelska för att inkluderas. 

Artiklar som exkluderade svarade inte an till studiens syfte och var äldre än tio år.  
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Databassökning i Academic Search Elite 

Första sökningen gjordes i databasen Academic Search Elite. Sökningen gjordes med 

ämnesordet motivational interview* i fritext och fritextorden diabetes och experience. 

Artikelsökningen resulterade i 23 titlar, 11 av titlarna var inte relevanta till studiens 

syfte. Tolv av titlarna ansågs intressanta för vidare läsning av abstrakt, 

genomläsningen av abstrakten resulterade i att tre artiklar exkluderades då de inte 

svarade på studiens syfte. De nio resterande artiklarna ansågs relevanta till studiens 

syfte efter genomläsning valdes åtta ut till resultatet.  

 

Databassökning i Cinahl 

Sökningen som utfördes i databasen CINAHL gjordes med ämnesordet Motivational 

interview* i fritext och fritextorden experience och diabetes. Sökningen resulterade i 

22 träffar där samtliga titlar lästes. Fyra av titlarna var dubbletter från tidigare sökning 

i Academic Search Elite, sex av titlarna ansågs intressanta för vidare läsning av 

abstrakt, inga av dessa abstrakt var relevanta till studiens syfte.  

 

Databassökning i PsycINFO 

Sökningen som gjordes i databasen PsycINFO, utfördes genom ämnesord med 

ämnesordet motivational interview* i fritext och fritextorden diabetes och experience. 

Sökningen resulterade i 18 träffar där samtliga titlar lästes. Fyra av titlarna var 

dubbletter från tidigare sökning i Academic Search Elite, fyra av titlarna ansågs 

intressanta för vidare läsning av abstrakt och en artikel lästes vidare i fulltext, 

sökningen resulterade inte i några nya artiklar.  

 

Databassökning i Pubmed 

 

Sökningen som gjordes i databasen Pubmed, utfördes med ämnesordet motivational 

interview* i fritext samt fritextorden diabetes och experience. Sökningen resulterade i 

16 titlar samtliga lästes igenom varar två titlar var dubbletter från tidigare sökning i 

Academic Search Elite. Resterande titlar var inte relevanta för vidare läsning. 

Sökningen resulterade inte i några nya artiklar. 
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Databearbetning 

Innehållsanalys utfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2016). De åtta 

resultatartiklarna skrevs ut för att få en tydligare översikt och granskades initialt var 

för sig. Resultatartiklarna delades sedan in i fyra artiklar vardera för fortsatt 

granskning, se artikelöversikt (Tabell: 4). Efter genomförande av artikelöversikten 

granskades alla artiklarnas resultat individuellt och därefter gemensamt. Efter 

upprepade genomläsningar av resultaten började koder ta form utifrån memos som 

dokumenterats under genomläsningen. Koderna diskuterades, analyserades och 

jämfördes för att finna likheter och skillnader av resultaten i artiklarna. Teman 

formades med tre till fem koder i varje kategori. Fyra teman uppstod under den 

gemensamma syntetiseringen av koderna och resulterade i: upplevelsen av nytt 

förhållningssätt, upplevelse av självbestämmande, upplevelse av samtalsledarens roll 

och upplevelse av de yttre faktorerna.  

 

Tabell 1: Kategorisering av data  

Koder Teman 

Copingstrategier                                                   

Gav reflektion över livsstilen                                    

Att vara sin egen expert                                           

Att få information                                                    

En känsla av ansvar 

 

Upplevelsen av ett nytt förhållningsätt 

Att bli hörd                                                           

Att någon bryr sig                                           

Ingen skuldbeläggning                                      

Tillit 

Upplevelsen av samtalsledarens roll 

Personcentrerat                                            

Att inte bli tillsagd                                          

Personligt 

Upplevelsen av självbestämmande 

Tid                                                                  

Plats för samtalet                                               

Repetition 

Upplevelsen av de yttre faktorerna  

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik värnar om människor som medverkar i studier och försvarar 

människors grundläggande värde och rättigheter. Forskning ska utföras efter etiska 

lagar, principer och riktlinjer (Kjellström, 2017). Forskningsetik regleras av 
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etikprövningslagen (SFS 2003:460) som innehåller bestämmelser som ska följas vid 

forskning på människor, vars syfte är att värna om människovärdet, den personliga 

integriteten och skydda personer som medverkar i forskningsstudier. 

Belmontrapportens etiska dokument ger vägledning om etiska problem som uppstår 

under studiens gång. Rapporten värnar om deltagarnas rätt till information och 

beslutsfattande, värnar om självbestämmande och möjliggör eventuella avhopp (U.S 

Department of Health & Human, 1979). Helsingforsdeklarationens riktlinjer framför 

att forskning ska präglas av deltagarnas hälsa och intresse samt oberoende 

granskningen av forskningen för att godkänna studiens etik (World Medical 

Association, 2018). Helsingforsdeklarationen anger även att behovet av ny kunskap 

samt deltagarnas intressen och hälsa måste vägas gentemot varandra, nyttan med 

studien måste överstiga riskerna (Sandman & Kjellström, 2013).  

 Inför och under skrivandet av vetenskapligt arbete görs etiska överväganden 

(Kjellström, 2017). Resultatartiklarna i denna litteraturstudie var bedömda och 

godkända av en etisk kommitté eller så var en utförlig etisk övervägning genomförd, 

deltagarna har gett samtycke till medverkande i studierna. Sju av resultatartiklar har 

blivit godkända av en etisk kommitté och en artikel hade genomfört en utförlig etisk 

övervägning samt att deltagarna gett samtycke till att medverka i studien. 

 

Resultat 

 

Upplevelsen av nytt förhållningsätt 

Personerna med diabetes upplevde att MI inspirerade dem att utföra 

livsstilsförändringar (do Valle Nascimento et al., 2017; Fazio et al., 2019; Miller, 

Marolen, & Beech, 2010; Minet, Lønvig, Henriksen & Wagner, 2011; Serfontein & 

Mash, 2013). De upplevde även att MI förändrade hur de uppfattade sig själva och att 

det ledde till en ökad medvetenhet (Howard & Hagen, 2012). Den ökade 

medvetenheten ledde sedan till en ökad förståelse för hälsosamma beteenden och 

strategier för att hantera sin diabetes. (do Valle Nascimento et al., 2017; Fazio et al., 

2019; Minet et al., 2011; Serfontein & Mash, 2013;). Personerna med diabetes 

upplevde att MI främjade den egna kunskapen. Genom samtalen utvecklades en inre 

coach som användes som problemlösare i egenvården (Howard & Hagen, 2012). MI 

upplevdes hjälpte varje person att mobilisera sina egna resurser för att övervinna de 

hinder som stod i vägen för diabeteshanteringen (Minet et al., 2011; Serfontein & 

Mash, 2013; do Valle Nascimento et al., 2017), men den inre coachen kunde även 

tillämpas i aspekter som nödvändigtvis inte behövde vara kopplade till diabetes. Den 

inre coachen beskrevs som ett förlopp för insikt och introspektion mellan 

samtalsledaren och personen. Detta upplevdes som en process byggt på gemensam 
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utforskning där personen och samtalsledaren lärde sig av varandra. Motivation 

utvecklades i samtalet genom att samtalsledaren hjälpte till att hitta den mest unika 

och potenta drivkraften. Denna drivkraft kunde sedan knyta diabeteshanteringen till 

andra aspekter i livet och således koppla kunskapen till något redan existerande i 

personens verklighet (Howard & Hagen, 2012).   

  

Genom samtalen kunde personen gemensamt med samtalsledaren formulera och sätta 

mål (do Valle Nascimento et al., 2017; Fazio et al., 2019; Minet et al, 2011; 

Serfontein & Mash, 2013). Den gemensamma målsättningen hjälpte personerna att 

bilda mål utifrån sina egna motiv vilket bidrog till att de uppfattade förändringen som 

viktig. Personer upplevde att samtalsledaren hjälpte till att justera mål och 

förväntningar så att förändringen var rimlig i relationen till personens ålder och 

nuvarande hälsa (Fazio et al., 2019). Detta upplevdes hjälpa personen att hantera sin 

diabetes (do Valle Nascimento et al., 2017; Minet et al, 2011; Serfontein & Mash, 

2013;). Målsättningen upplevdes även som en motivation till förändring. Enbart 

tanken att få avslöja de framsteg som gjorts sedan föregående tillfälle motiverade 

personen att nå målet. Medvetenheten om att samtalsledaren kommer att fråga hur det 

går upplevdes stärka den egna insikten om att något måste åtgärdas och hjälpte 

personen att behålla ett fokus på målen. Detta verkade som en drivkraft i att prioritera 

det satta hälsomålet men kunde även kännas som en skyldighet gentemot 

samtalsledaren (Parham, Kavanagh, Shimada, May & Andrade, 2018). Under det 

pågående samtalet upplevde personer att uppmuntran och återkoppling relaterat till 

mål verkade motiverande (do Valle Nascimento et al., 2017; Minet et al., 2011; 

Serfontein & Mash, 2013). Om personerna inte lyckats genomföra de satta målen 

hjälpte samtalsledaren personerna med insikten att det är normalt att inte alltid lyckas 

(do Valle Nascimento et al., 2017; Minet et al., 2011; Serfontein & Mash, 2013). 

 

Upplevelsen av självbestämmande 

Patienterna upplevde att leva upp till alla direktiv i diabetesvården kunde krocka med 

hur de ville leva sina liv (Serfontein & Mash, 2013). Många beskrev en känsla av 

frustration när de blev behandlade som barn, oförmögna att göra val när hälso-och 

sjukvårdpersonal gav order (Howard & Hagen, 2012). Personerna upplevde att de 

behövde känna att det fanns tilltro till personens förmåga att ta beslut kring sin 

diabetes (do Valle Nascimento et al., 2017; Minet et al., 2011; Serfontein & Mash, 

2013;).     

Patienterna upplevde att det var viktigt att sjuksköterskan respekterade deras 

värderingar i hur deras diabetes skulle skötas och att samtalsledaren förstod hur dem 

ville ta hand om sin diabetes och gav valmöjligheter i diabeteshanteringen (do Valle 

Nascimento et al., 2017; Minet et al., 2011; Serfontein & Mash, 2013). Upplevelsen 
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av att sedan få göra val istället för att bli tillsagd om vad som ska göras gav en känsla 

av självbestämmande och autonomi (Howard & Hagen, 2012).   

MI samtalet upplevdes som personcentrerat (Fazio et al., 2019; Miller et al., 2010; 

Parham et al., 2018) och bidrog till att samtalet inte alltid behövde fokusera på 

diabetes, utan lyfte även bakomliggande faktorer som hindrade en god 

diabeteshantering (Fazio et al., 2019). Vissa personer upplevde att MI var för 

personcentrerat och att samtalet kretsade för mycket kring personens eget 

ställningstagande, personerna önskade en mer ensidig konversation med tydliga 

direktiv eftersom personerna var av åsikten att samtalsledaren sitter på de rätta svaren 

(Miller et al., 2010).  

 

Upplevelsen av samtalsledarens roll 

 

Personerna upplevde att MI uppmuntrade till att ta eget ansvar genom en icke-

dömande atmosfär och utan den negativa feedback som tidigare upplevts i vården och 

från anhöriga. Den icke-dömande atmosfären gjorde även att personerna upplevde att 

de kunde berätta mer öppet om sin hälsa (Dellasega, Añel-Tiangco & Gabbay, 2012). 

Vilket bidrog till en öppen dialog som resulterade i att personerna upplevde att de 

kunde prata med samtalsledaren om svåra situationer och utmaningar i diabetesvården 

(Miller et al., 2010). Samtalsledaren upplevdes vara investerad i personernas hälsa 

och det icke-dömande klimatet genererade även en bestående uppmuntran när 

personerna kände att samtalsledaren inte var dömande om målen inte uppfylldes 

(Parham et al., 2018). 

Samtalsledaren ansågs som stödjande, vägledande och icke dikterande eftersom 

samtalsledaren inte berättade för personerna vad som behövdes göra. Relationen 

upplevdes som ett partnerskap där personerna inte kände sig som passiva mottagare. 

Samtalsledaren såg som en resurs som gav personerna information för att sedan fatta 

egna beslut och mål (Dellasega et al., 2012). 

Styrkan i MI ansågs vara dess icke dömande strategi som uppfattades som förstående, 

stödjande och uppmuntrande (Parham et al., 2018). Samtalsledaren fick personer att 

uppleva uppmuntran (do Valle Nascimento., et al. 2017; Fazio et al., 2019; Henriksen, 

& Wagner, 2011; Minet et al., 2010; Parham et al., 2018; Serfontein & Mash, 2013), 

genererade hopp, känslan av att bli hörd (Fazio et al., 2019) och stöd (do Valle 

Nascimento et al., 2017; Henriksen, & Wagner, 2011; Minet et al., 2010; Serfontein 

& Mash, 2013;). Personerna upplevde att det var viktigt att sjuksköterskan förstod 

deras svårigheter i diabeteshanteringen. Patienterna uppskattade när vårdgivaren 

visade omtanke och förståelse för deras situation (Serfontein & Mash, 2013). 
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Upplevelsen av de yttre faktorerna  

En avslappnad och bekväm miljö var enligt personerna viktigt för en god 

kommunikation (Miller et al., 2010; Serfontein & Mash, 2013). Yttre omständigheter 

i miljön som ansågs hindra god kommunikation enligt personerna var en stressande 

miljö, för liten storlek på rummet, att det inte fanns ett specifikt rum avsatt för 

samtalet och att samtalet ibland blev avbrutet till följd av brist på avskildhet. Denna 

brist på struktur ledde till att personerna upplevde sig ovälkomna och som en 

belastning (Serfontein & Mash, 2013). Andra hinder upplevdes vara svårigheten med 

att integrera samtalet med vardagslivet och att finna tid (Parham et al., 2018)   

Vissa deltagare ansåg att sessionerna var enkla och välstrukturerade, detta gjorde att 

upplägget kändes tydligt och ökade deltagandet. I början av varje session gjordes en 

summering av föregående session vilket personerna ansåg behjälpligt för att 

memorera tidigare inlärd kunskap (Serfontein & Mash, 2013). Vissa av personerna 

ansåg att en förbättring av MI kunde skapas genom skriftligt material över det som 

hade diskuterats eftersom detta hade hjälpt personerna att komma ihåg innehållet 

bättre (Parham et al., 2018). 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Studien hade en induktiv ansats och utfördes i enlighet med en allmän 

litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2016). Den induktiva ansatsen utgår från 

empirin och har som styrka att resultatet inte styrs utifrån en redan bestämd teori och 

ökar studiens trovärdighet (Henricson, 2017). En inledande sökning utfördes för att 

identifiera relevanta sökord som besvarade studiens syfte (Mårtensson & Fridlund, 

2017), vilket stärker resultatets trovärdighet (Henricson, 2017). Inledningsvis skulle 

litteraturstudien undersöka upplevelsen av MI-samtal endast hos personer med 

diabetes typ 1. Det fanns inte tillräckligt med artiklar till att besvara det syftet och det 

bestämdes att vidga syftet till personer med diabetes och inkludera artiklar med 

personer som har diabetes typ 2. Det kan motiveras med att trots det är olika typer av 

diabetes har personerna liknande symtom och behöver genomföra 

livsstilsförändringar som en del i sin behandling (World Health Organization, 2018).   

  

Det utfördes en systematisk sökning i fyra databaser som har fokus på omvårdnad; 
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Academic Search Elite, Pubmed, CINAHL och PsycInfo. Trovärdigheter och 

sensitiviteten i resultatet ökades genom att sökningen utfördes i flera databaser 

(Henricson, 2017). Artikelsökning gjordes med sökorden diabetes, motivational 

interview och experience. Det blev för få träffar när diabetes och experience användes 

som ämnesord. Orden experience och diabetes söktes med fritext. Trovärdigheten 

stärks genom användning av ämnesordet Motivational interview i fritext för att 

inkludera artiklar där ämnesordet inte blivit indexerade (Henricson, 2017). För att få 

fram fler sökresultat användes trunkering vid sökordet motivational interview i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2013). En styrka är att den senaste 

forskningen tagits fram genom att begränsa sökningarna mellan 2009–2019. En 

svaghet är att överförbarheten till svensk sjukvård kan ha påverkats då 

resultatartiklarna inte begränsades till länder med västerländsk kultur utan studier 

utförda i hela världen inkluderades. Dock var två artiklar från Afrika (1) och Brasilien 

(1), resterande sex utfördes i Danmark (1), Canada (1), USA (3) och Australien (1) 

som liknar den västerländska kulturen. Det kan även vara en styrka att inkludera 

artiklar utförda i andra länder då olika syn kan ge en helhetsbild av det ämnet.    

  

Sökningarna resulterade i åtta resultatartiklar med olika ansatser, vilket ökar 

litteraturöversiktens trovärdighet. Dock minskar pålitligheten när artiklar med olika 

studiedesign används (Henricson, 2017). Det var inte möjligt att inkludera studier 

med samma ansats då antal studier som undersökte området var begränsat. De 

inkluderade resultatartiklar var peer-reviewd vilket ökade studiens trovärdighet 

(Henricson, 2017). Sju artiklar använde sig av en kvalitativ metod och en använde sig 

av en kvantitativ metod vilket gav en mer omfattande resultatöversikt. Dubbletter 

framkom i artikelsökningarna. Uppkomsten av dubbletter visar på att artiklar skrivna 

om ämnet har hittats och att relevanta sökord har använts (Henricson,2017). 

Granskningen av resultatartiklarna utfördes i enlighet med Carlssons & Eimans 

(2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklar med hög 

vetenskaplig kvalitet (till grad I och grad II) inkluderades och artiklar med låg 

vetenskaplig kvalitet (grad III) valdes bort (Carlsson & Eimans, 2003). Alla 

resultatartiklar kvalitetsgranskades enskilt och sedan jämfördes granskningarna som 

stärker pålitlighet och trovärdighet (Henricson, 2017). Sju resultatartiklar har 

granskats och blivit godkända av en etisk kommitté medan en utav artiklarna hade 

genomfört en utförlig etisk övervägning.   

För att stärka pålitligheten utfördes läsning av resultatartiklarna enskilt och sedan 

gemensamt. En dialog kring innehållet i resultatartiklarna gjordes och kodning av data 

utfördes gemensamt. Litteraturstudien har kontinuerligt granskats av studiekamrater 

och handledare vilket stärker trovärdigheten ytterligare. Det är första gången 

författarna av denna studie gör en litteraturöversikt, vilket är en svaghet då 

datainsamling, granskning av artiklar och analys av dessa kan ha påverkats 

(Henricson, 2017). Författarnas förförståelse för ämnet har diskuterats internt.  



 

 14 

Då resultatartiklarna var skriva på engelska och denna litteraturstudie är skriven på 

svenska kan pålitligheten i litteraturstudiens påverkats, eftersom innehållet i texten 

kan påverkats relaterat till skillnad i språkliga nyanser i översättningen från engelska 

till svenska (Kjellström 2017). 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade att personer med diabetes mellitus upplevde att MI 

förändrade synen på sig själv, vilket ledde till en ökad medvetenhet (Howard & 

Hagen, 2012) som i sin tur ledde till en ökad förståelse för hälsosamma beteenden (do 

Valle Nascimento et al., 2017; Fazio et al., 2019; Minet et al., 2011; Serfontein & 

Mash, 2013). I en studie av (Brobeck et al., 2014) som studerade MI metoden i 

generella livsstilsförändringar framkom det att deltagare upplever en ökad medvenhet 

vilket ledde till förbättrade hälsosamma beteenden. Det kan antas att aspekten 

framkallande i MI-andan resulterar i dessa upplevelser eftersom den utgår från att 

personen redan har insikt, färdigheter och verktyg som samtalsledaren skall framkalla 

(Miller & Rollnick, 2013). Det kan antas att resultatet av den framkallande andan i MI 

även bidrog till det som personer upplevde vara den inre coachen där personen egna 

visdom och expertis främjades (Howard & Hagen, 2012).   

Forskning visar att det vanligaste hindret i diabetesvården är vardagslivet och att 

agera på motivationen till en förändring (Ridge et al., 2011). I en studie av Alharbi et 

al. (2017) framkommer det även att det största upplevda hindret i livsstilsförändringar 

är bristen på motivation (Alharbi et al., 2017).  Litteraturstudiens resultat visade att 

MI hjälpte personer att utveckla en motivation genom att samtalet identifierade den 

mest potenta drivkraften (Howard & Hagen, 2012). Resultatet visade även att till följd 

av att MI samtalet uppfattades som personcentrerat av personerna (Fazio et al., 2019; 

Parham et al., 2018) bidrog detta till att samtalet kunde lyfta andra bakomliggande 

hinder som inte nödvändigtvis behövde vara diabetes utan bakomliggande hinder som 

hindrade en god diabeteshantering (Fazio et al., 2019).    

I Resultatet framkom det att personerna upplevde att samtalsledaren hade förståelse 

och respekt för deras värderingar i hur deras diabetes skulle skötas (do Valle 

Nascimento et al., 2017; Minet et al., 2011; Serfontein & Mash, 2013). Det är rimligt 

att anta att dessa upplevelse härstammar från samtalsledarens förhållningsätt inom 

den äkta empatin. Genom strävan efter och att ha ett aktivt intresse i att förstå det inre 

perspektivet hos personen och medvetenheten om att det inom MI handlar om ett 

partnerskap där samtalet inte förs till en passiv deltagare (Miller & Rollnick, 2013). 

Personerna upplevde även att MI samtalet gav dem valmöjligheter vilket stärkte 

personernas upplevelse av självbestämmande och autonomi (Howard & Hagen, 

2012). Tidigare studier visar på att det är viktigt att personens självbestämmande 
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stärks för att motivationen och förändringen skall bevaras. (Julien et al., 2009; Sebire 

et al., 2018).   

Ohälsosamma beteenden hos personer med diabetes resulterar i en ökad risk för 

följdsjukdomar och förtidig död (Mulder et al., 2015). Livsstilsförändringar kan 

förhindra diabetesrelaterade komplikationer och därav minska kostnader relaterat till 

dessa (Mohan, Mapari, Karnad, Mann & Maheshwari, 2018).   

Resultatet i studien visade att personer som genomgått MI upplever det som 

personcentrerat (Fazio et al., 2019; Parham et al., 2018) och att samtalsledaren kunde 

identifiera och visade respekt för deras värderingar (do Valle Nascimento et al., 2017; 

Minet et al., 2011; Serfontein & Mash, 2013;). Betydelsen av samtalsledarens 

förhållningsätt väger tungt vilket framkommer i Miller och Rollnick (2013) som 

beskriver att för att en livsstilsförändring skall bli möjlig måste sjuksköterskan 

använda en personcentrerad metod (Miller & Rollnick, 2013) och lyssna på personens 

värderingar (Brobeck et al., 2014).  

Samtalsledaren måste samtala på ett sätt som leder till förändring (Mulder et al., 

2015). Det är därför rimligt att anta att det är viktigt att sjuksköterskan har goda 

kommunikationsfärdigheter eftersom det är svårt för personer att genomföra en 

förändring av redan etablerade livsmönster (Mulder et al., 2015). Det vanligaste 

hindret vid en förändring är att agera på motivationen (Ridge et al., 2011). Resultatet 

visade att samtalets personcentrerade anda genererade motivation (Parham et al, 

2018) genom att målsättningen sattes gemensamt (Fazio et al., 2019) och att 

samtalsledaren hjälpte personerna att hitta den mest unika och potenta drivkraften 

(Howard & Hagen, 2012). Sjuksköterskans kan med fördel använda sig av MI som 

samtalsmetod för att hjälpa personer att genomföra en livsstilsförändring (Bartol, 

2012) vilket framkommer i en studie av Chen, Creedy, Lin och Wollin (2012) som 

visar att motiverande samtal är en effektiv metod för att förbättra egenvården hos 

personer med diabetes. 

 

Konklusion och implikation 

 

Litteraturstudiens resultat visade att personer med diabetes upplevde att motiverande 

samtal förändrade deras uppfattning av sig själva, förändrade deras förhållningsätt och 

inspirerade personerna till att utföra en livsstilsförändring. MI upplevdes även som 

värnade om självbestämmande och att samtalsledaren respekterade deras värderingar. 

MI uppmuntrade personerna till att ta eget ansvar och utvecklade en inre coach genom 

den icke dömande och stödjande atmosfären. Samtalets personcentrerade anda 

resulterade i att MI ansågs främja motivationen eftersom samtalsledaren genom att 
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identifiera värderingar hjälpte personer att finna den mest kraftfulla motivationen till 

förändringen.    

Studiens resultat visa hur viktigt det är att sjuksköterskan har goda 

kommunikationsfärdigheter för att främja livsstilsförändringar. Studien kan även ge 

sjuksköterskor en inblick i hur det motiverande samtalet som samtalsmetod upplevs 

av mottagaren. 
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Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-10-23    

Academic 

Search 

Elite    

Motivational interview* AND 

diabetes AND experience     

Peer Reviewed, Date of 

publication: 20090101-20191231    23 12 9 8 

2019-10-23    CINAHL  

Motivational interview* AND 

diabetes AND experience    

Peer Reviewed, Date of 

publication: 20090101-20191231   22 6 0 0(4) 

2019-10-23    PsycInfo    

Motivational interview* AND 

diabetes AND experience    

Limiters publiceringsår 20090101-

20191231   18 4 1 0(4) 

 2019-10-23   PubMed  

 Motivational interview* AND 

diabetes AND experience    

Limiters publiceringsår 20090101-

20191231   16 0 0 0(2) 
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Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Dellasega, C., Añel-Tiangco, R. & Gabbay, R. (2012). How patients with type 2 diabetes mellitus 

respond to motivational interviewing. Diabetes Research & Clinical Practise, 95(1), 37-41. 

https://doi.org/10.1016/j.diabres.2011.08.011 

Land  

 

Databas 

USA  

Academic Search Elite   

Syfte Syftet var att undersöka hur patienter med diabetes typ 2 upplevde motiverande samtal.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologi 

Urval 19 deltagare med diabetes typ 2 som deltagit i en tidigare studie (DYNAMIC) under ett år. 

Medelåldern var 62,1 år och bestod av tio män och nio kvinnor.  

Datainsamling Intervjuer spelades in och transkriberades   

Dataanalys För att identifiera teman lästes transkriberingen var för sig av forskarna. Efter detta jämfördes 

teman för att identifiera likheter i resultatet. Slutligen för att identifiera skillnader i grupperna 

analyserades varje grupp som en skild enhet som sedan jämfördes.  

Bortfall Inga bortfall  

Slutsats Deltagarna upplevde motiverande samtal som icke dömande, deltagarna upplevde att de blev 

hörda, att MI uppmuntrade till empowerment och att interventionen upplevdes som ett samarbete 

mellan samtalsledaren och deltagaren 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I  > 80%  enligt Carlsons och Eimans (2003) bedömningsmall.   
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Artikel 2 

 

 

Referens do Valle Nascimento, T. M. R., Resnicow, K., Nery, M., Brentani, A., Kaselitz, E., Agrawal, P., 

Mand, S. & Heisler, M. (2017). A pilot study of a Community Health Agent-led type 2 diabetes 

self-management program using Motivational Interviewing-based approaches in a public primary 

care center in São Paulo Brazil. BMC Health Services Research, 17, 1–10. 

https://doi.org/10.1186/s12913-016-1968-3 

Land  

Databas 

Brasilien 

Academic Search Elite 

Syfte Pilotstudien undersökte genomförbarhet, acceptabilitet och resultat av 

utbildningscentralhälsoagenter (CHAs)Rådgivning utifrån motiverande samtal för patienter med 

dåligt kontrollerad diabetes i ett primärvårdscenter i São Paulo, Brasilien.   

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Pilotstudie 

Urval Femtiosju deltagare valdes utifrån den medicinska journalen och behövde ha en HBA1c på> 7,0% 

under de senaste 6 månaderna samt vid tidpunkten för rekrytering för att ingripandet skulle kunna 

genomföras. I studien exkluderades personer över 75 år, gravida och personer med hälsotillstånd 

som kunde påverka kontinuerligt deltagande exempelvis demens eller psykisk sjukdom.   

Datainsamling Data samlades in genom fokusgrupper ledda av en MI-instruktör. Utfallen självrapporterades av 

deltagarna i början av studien och sex månader efteråt. Där deltagarna fick besvara frågor om 

exempelvis egenvården av diabetes, fysisk aktivitet samt deras kostvanor. En klinisk mätning 

utfördes vid samma tidpunkter (i början samt sex månader efteråt) data om blodtryck, HbA1c, 

kolesterol och triglycerider. 

Dataanalys Internationella riktlinjer för analys och rapportering av kliniska prövningar och använde tvåsidiga 

tester för alla jämställdhetstester. STATA 13 användes för alla analyser.   

beskrivande analys användes för att summera patientens karaktäristiska drag exempelvis 

sociodemografiska faktorer (Ålder, kön och utbildning) och egenvård. PACIC användes som 

frågeformulär vid självrapportering.    

Bortfall 5 deltagare fullföljde inte studien.    

Slutsats Patienterna upplevde att viktiga självhanteringsbeteenden i diabetesvården förbättrades via 

feedbacken som erhölls under det motiverande samtalet. Patienterna upplevde en ökad kvalitét på 

diabetesvården via MI-samtal då det stärkte deras egna resurser och motivation.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I > 80%  enligt Carlsons och Eimans (2003) bedömningsmall 
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Artikel 3 

 

 

Referens Fazio, S., Edwards, J., Miyamoto, S., Henderson, S., Dharmar, M., & Young, H. M. (2019). More 

than A1C: Types of success among adults with type-2 diabetes participating in a technology-

enabled nurse coaching intervention. Patient Education & Counseling, 102(1), 106–112. 

https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.08.028  

Land  

Databas 

USA 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att undersöka olika upplevelser av framgång hos vuxna med typ 2 diabetes som 

medverkat i en studie om coaching från en sjuksköterska i kombination med hälsoteknologi 

(myfitnesspal och under armor). 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tematisk Analys 

Urval Deltagare som slutförde en tidigare studie (Patient and provider engagement and empowerment 

through tecnology trial to improve Health in diabetes). Urvalet blev 132 deltagare med 

medelåldern 59.6 som haft diabetes mellan 0-35 år, 52% var män och resterande kvinnor. 

Deltagarna hade olika akademisk bakgrund och varierande etnicitet. 

Datainsamling Sjuksköterskors dokumentation utifrån MI-samtal och deltagares enkätsvar.   

Dataanalys Tematisk analys. Sjuksköterskans dokumentation och patienters enkäter med öppna frågor som 

handlade om upplevelsen av programmet och återkoppling till coachingen sessionerna 

analyserades. Utdrag lades upp och analyserades i mjukvaruprogrammet Dedosse. Tematisk 

analys användes genom deduktiv och framväxande kodning. I starten kodades och läste tre 

oberoende parter datainsamlingen. Efter att tio fall kodades möttes medlemmarna i 

forskningsteamet för att diskutera koder och memos. Detta ledde till förfining och förtydligande 

av koderna, efter det analyserades de andra 25 deltagarnas datainsamling. Saturation av data 

uppnåddes efter recension av 35 fall. Forskarteamet möttes åter igen för framkallandet av teman. 

För att validera och bekräfta dessa teman analyserades de återstående dokumentationerna och 

enkäterna från 97 deltagare. Deskriptiv statetisk användes för att karakterisera deltagarens 

demografi. 

Bortfall Inga bortfall   

Slutsats Fem teman uppkom för typer av framgång baserat på deltagarnas upplevelse i dessa framgick det 

att deltagarna upplevde att MI förändrade uppfattningen om sig själv och ledde till en ökad 

medvetenhet. De upplevde att samtalsledaren gav dem verktyg för att uppnå de satta målen och att 

samtalsledaren fick deltagarna att känna hopp och uppmuntran. Deltagarna uppgav även att 

samtalet uppfattades som personcentrerat 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I > 80%  enligt Carlsons och Eimans (2003) bedömningsmall.   
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Artikel 4 

 

 

Referens Howard, L & Hagen, B. (2012). Experiences of persons with type II diabetes receiving health 

coaching: an exploratory qualitative study. Education for Health, 25(1), 66-69. 

https://doi.org/10.4103/1357-6283.99210   

Land  

Databas 

Canada 

Academic Search Elite 

Syfte Undersöka upplevelsen av hälsocoaching hos personer med diabetes typ 2  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk hermeneutisk design 

Urval Deltagare rekryterades från ett kommunalt baserat program för personer med långvariga 

sjukdomar. Deltagarna skulle ha deltagit i minst 6 hälsocoaching sessioner. Tio passande deltagare 

identifierades och tre godkände att medverka i studien. Deltagarna var en kvinna och två män som 

haft diagnosen diabetes mellan 5-30 år 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer utförde under 2 timmar och spelades in med en bandspelare. 

Specifika fraser, ord och metaforer undersöktes ytterligare under intervjuerna för att få en djupare 

förståelse.  

Dataanalys Forskarna transkriberade de inspelade intervjuerna och de kommentarer som gjorde efter varje 

intervju. Transkriberingen undersöktes flera gånger tills de initiala teman och betydelser kund 

åskådliggöras. De initiala teman undersöktes vidare för att forma huvudsakliga teman. Dessa 

teman presenterades sedan för deltagarna som gav återkoppling, forskarna förfinade sedan dessa 

teman 

Bortfall Inga bortfall  

Slutsats Tre teman formades som beskrev; Hur personer med diabetes upplevde att samtalsledaren hjälpte 

att finna det mest potenta motivet till förändring. Att de med hjälp av samtalsledaren fann sin inre 

coach och sin egen visdom. Det sista temat som identifierades var att de ville bli bemötta med 

respekt för deras egenkontroll och autonomi.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II > 70%   enligt Carlsons och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 5 

 

 

Referens Miller, S. T., Marolen, K. N., & Beech, B. M. (2010). Perceptions of Physical Activity and 

Motivational Interviewing Among Rural African-American Women with Type 2 Diabetes. 

Women’s Health Issues, 20(1), 43–49. https://doi.org/10.1016/j.whi.2009.09.004   

Land  

Databas 

USA 

Academic Search Elite 

Syfte Utvärdera uppfattningen av MI bland afrikanska amerikanska kvinnor på landsbygden med 

diabetes typ 2 före en aktivitet.    

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded Theory 

Urval Afrikanska amerikanska kvinnor i åldern 21-50 år som haft diagnosen diabetes typ 2 och får 

diabetesvård i ett landsuppbyggt hälsocenter i åtminstone 6 månader, och som aldrig hade deltagit 

i en MI-intervention.    

Datainsamling Fyra fokusgrupper genomfördes ledda med mentorer med patienter. En mentor ledde gruppen 

samt 1 gjorde observationer och förde anteckningar. Det ställdes flera öppna frågor från ett 

förberett frågeformulär. Ljud-och videoinspelning användes och varade mellan 1,5-2 timmar.     

Dataanalys Innehållsanalys baserades på grounded theory gjordes av två oberoende och tränade bedömare i 

flera steg. Började med läsning av transskript för att få en övergripande känsla av flödet i 

fokusgruppen och identifiera all text som inte var tydligt. Därefter tilldelades varje bedömare 

individuella teman för att besvara frågor med de vanligaste svaren. Sen jämfördes teman och 

fördes en diskussion mellan bedömarna för skälen av tilldelning av teman. 12 av 14 teman 

identifierades av båda och resterande teman diskuterades med hjälp av granska offertar och 

patientsvar tills de nått konsensus om vilka som skulle inkluderas i resultatet. Var och en 

sammanställde en tabell över identifierade teman, slutligen var bedömarna överens om teman som 

skulle presenteras. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Patienterna upplevde att MI kan vara en lämplig beteende-rådgivningsmodell då det var baserat på 

deras erfarenheter och motivation. Patienterna upplevde en ökad fysisk aktivitetsnivå med hjälp av 

det motiverande samtalet.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I > 80% enligt Carlsons och Eimans (2003) bedömningsmall.     



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Minet, L., Lønvig, E., Henriksen, J. & Wagner, L. (2011) The Experience of Living With Diabetes 

Following a Self-Management Program Based on Motivational interviewing. Qualitative Health 

Research, 21(8), 1115-1126. https://doi.org/ 10.1177/1049732311405066 

Land  

Databas 

Danmark 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att utforska hur personer med diabetes vardagliga liv upplevedes efter ett 

självhanteringinterventionsprogram som baserades på motiverande samtal.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk design 

Urval 22 personer med diabetes deltog i fokusgrupper vars urval var randomiserat där av 12 av 

deltagarna var kvinnor och 10 var män. Deltagarna som valdes ut var mellan 30-72 års ålder. 

Deltagarna som haft sin diagnos mellan 1-11 år valdes ut.   

Datainsamling Data samlades in genom fokusgrupper i två års tid. Fokusgrupperna ljudinspelades. Individuella 

Intervjuer utfördes innan eller efter fokusgrupperna.   

Dataanalys Dataanalysen inspirerades av Giorg’s fenomenologiska metod.   

Denna metod användes för att utforska meningen med deltagandet utifrån personens perspektiv att 

hantera diabetes i det vardagliga livet.   

Bortfall Tio personer totalt avböjde medverkan från studien där åtta personer avvek av tidsbrist medans två 

avböjde på grund av allvarlig sjukdom i släkten.   

Slutsats Patienterna upplevde att Mi-samtalet skapade en förändring i deras beteende. Patienterna beskrev 

att det främjade egenvård, då det ökade motivationen till livsstilsförändringar. Baserat från 

patienternas undersökte upplevelse om MI-samtal från nuvarande studie indikerade ett behov av 

att göra personen delaktig på ett lämpligt och ett meningsfullt sätt. Detta för att kunna överföra 

strategier och hantera sin diabetes i det vardagliga livet.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I > 80% enligt Carlsons och Eimans (2003) bedömningsmall.    



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Parham, S. C., Kavanagh, D. J., Shimada, M., May, J., & Andrade, J. (2018). Qualitative analysis 

of feedback on functional imagery training: A novel motivational intervention for type 2 diabetes. 

Psychology & Health, 33(3), 416–429. https://doi.org/10.1080/08870446.2017.1360493 

Land  

Databas 

Australien 

Academic Search Elite 

Syfte Att förbättra en diabetes typ 2 motiverande intervention.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Induktiv innehållsanalys 

Urval Deltagare rekryterades från en tidigare randomiserad kontrollerad studie. För att inkluderas 

behövde deltagarna varit diagnostiserade med diabetes typ 2 minst tre månader bakåt, de behövde 

kunna skriva och tala engelska samt ha tillgång till internet och en dator regelbundet. Deltagarna 

var tvungna att ha tillgång till en telefon. Exkluderingskriterier var annan psykisk diagnos förutom 

depression och ångest, kognitiv nedsättning och fysiska begränsningar som hade kunnat begränsa 

möjligheten till ökad fysisk aktivitet. Deltagare som tog steroider oralt exkluderades till följd av 

effekten på glukosvärdet. Totalt medverkade 37 deltagare i studien.  Alla deltagarna kom från 

Australien 55% var av manligt kön och medelåldern var 58.1 

Datainsamling Intervjuer som spelades on och transkriberades.     

Dataanalys Induktiv tematisk analys genomfördes för att identifierad upprepade teman i intervjuerna. 8 koder 

bildades gemensamt från alla intervjuer.    

Bortfall Inga bortfall   

Slutsats I studien framkom det att interventionen upplevdes som hjälpfull och personcentrerad. Deltagarna 

upplevde samtalen som stödjande, förstående och uppmuntrande samt att de gav tid till 

självreflektion.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I > 80% enligt Carlsons och Eimans (2003) bedömningsmall.   



 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Serfontein, S. & Mash, R. J. (2013). Views of patients on a group diabetes education programme 

using motivational interviewing in South African primary care: a qualitative study. South African 

Family Practice, 55(5), 453–458. https://doi.org/ 10.1080/20786204.2013.10874395    

Land  

Databas 

Sydafrika 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera programmet genom att utforska vilka erfarenheter patienterna 

hade som deltog. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Innehållsanalys 

Urval Patienter valdes utifrån 17 hälsocenter, varav 4 stycken valdes bort då patienterna inte kunde prata 

afrikanska eller engelska. En patient var slumpmässigt vald från varje hälsocenter och hade tackat 

ja till deltagande i studien för att intervjuas 

Datainsamling 13 patienter deltog i djupintervjuer för att få reda på patientens förkunskap om diabetes och 

egenvårdsbeteenden. Intervjuerna var ljudinspelade och transkriberades ord för ord.    

Dataanalys Analyserades med ”framework metod” och som assisterades med ATLAS mjukvara.    

Bortfall Inget bortfall.    

Slutsats Patienterna upplevde att det motiverande samtalet var lyhört och anpassat till deras behov, 

främjade empowerment och egenvård. MI-metoden upplevdes främja samspelet mellan deltagare 

och samtalsledare och patienterna upplevde en förändring i deras beteende, specifikt inom fysisk 

aktivitet, kostvanor, fotvård och följsamhet till medicinering 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I > 80% enligt Carlsons och Eimans (2003) bedömningsmall.     
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