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Sammanfattning 

Ohälsosamma levnadsvanor så som dålig kost och brist på fysisk aktivitet leder till övervikt och 

fetma hos barn och ungdomar idag. För att inte de ohälsosamma levnadsvanorna ska ge framtida 

komplikationer är det viktigt att se till att barn och ungdomar får den hjälp de behöver för att 

motiveras till en beteendeförändring så tidigt som möjligt. Motiverande samtal (MI) är en 

samtalsmetod för att få individer motiverade till en förändring. Denna studie kommer att 

fokusera på just hälsosamma levnadsvanor. Olika hälso- och sjukvårds professioners använder 

motiverande samtal som metod för att stödja en beteendeförändring hos överviktiga ungdomar. 

Därutifrån har syftet till denna studie skapats vilket är att undersöka professionernas upplevelser 

av hur metoden fungerar på barn och ungdomar med övervikt. Studien har en kvalitativ insats 

som inkluderade intervjuer med sex stycken professioner. Intervjuerna spelades in och 

analyserades. Resultatet av studien visade att professionerna upplevde MI som en mycket positiv 

och användbar samtalsmetod och att kontinuitet behövdes för att upprätthålla kunskapen. 

Möjligheterna med att använda MI menar de professionella är att de ofta kan se en positiv 

förändring hos patientens beteende samt att de ser positivt på användningen av MI i framtiden. 

Författaren anser att det är viktigt att fortsätta utbilda personal som jobbar med människor inom 

MI då samhället troligtvis kan “spara” både pengar och tid hos personalen genom att använda MI 

i exempelvis primärvården.  

 

Nyckelord: Motiverande samtal, MI, beteendeförändring, motivation, hälsosammalevnadsvanor, 

övervikt 

 

Abstract 

The unhealthy lifestyles such as poor diets and lack of physical activity can lead to overweight and 

obesity for children and adolescents today. To not have the unhealthy lifestyles lead to future 

complications it’s important to give them the help and support they need to get motivated to change 

theirs behavior. Motivational interviewing (MI) is a method to help people change their behavior, this 

study will focus on a healthy lifestyle changes. A profession in healthcare uses the MI as a method to 

support the lifestyle change for children and adolescents with obesity. The purpose of this study is to 

examine what the professions experiences is concerning how the method works with children and 

adolescents with overweight. This study has used a qualitative method with six interviews. The 

interviews were recorded and analyzed. The result of this study showed that professions experiences MI 

as a very positive and useful method, also that the professions needed to use the method continuity to 

maintain the knowledge. The potential of MI as a method was that the professions often could see a 

positive change in the patient and the respondent had a positive view in using MI in the future. The 
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author of this study believes that it’s incredibly important to keep working with MI as it probably can 

"save" money both for society and the work hours for professions in healthcare. 

 

Keywords: Motivational Interviewing, MI, behavior change, motivation, healthy lifestyle, 

overweight  
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1 Inledning 

1.1 Problembeskrivning 

Det är välkänt att dagens samhälle kräver betydligt mindre fysisk aktivitet1  idag än för bara ett tiotal år 

sedan. Transportmedel har blivit betydligt mer tillgängliga samtidigt som tiden framför “skärmen” 

(datorn, tv, Ipad etc.) ökat. Fysiskt krävande arbeten har också till stor del ersatts med mera stillasittande 

jobb. Tyvärr finns det ingen “enkel” medicin som fysiskt inaktiva kan ordineras med för att bli fysisk 

aktiva utan man måste ha motivationen till att göra jobbet själv (FYSS, 2008).  

Idag finns det framgångsrik behandling av infektionssjukdomar som tidigare kunde innebära döden. 

Även traumatiska skador eller permanenta handikapp är nu mer behandlingsbara vilket borde innebära 

ett friskare samhälle än någonsin, så är dock inte läget (Statens folkhälsoinstitut, 2013). Under 2000-talet 

handlar hälso- och sjukvård allt mer om hur man kan hantera långvariga levnadsvanor, vilket innebär att 

hjälpa individer mot en hälsosammare beteendeförändring (Rollnick et al 2009). Många av problemen 

som individer söker hjälp för idag är sådant som skulle kunna botas eller lindras genom en förändring av 

hälsobeteendet. Diabetes och övervikt, lungsjukdomar och vissa former av cancer samt psykiska 

sjukdomar som depression är starkt kopplade till hälsobeteendet och ens livsstil.  Även övervikt och 

fetma är ett stort folkhälsoproblem i vårt samhälle. Dåliga matvanor, fysisk inaktivitet och fetma orsakar 

tillsammans 28 procent av sjukdomsbördan i Sverige och bidrar till den allvarliga ökningen av diabetes 

typ 2 (Stockholms läns landsting, 2015). Idag finns det tecken på att unga vuxna har sämre hälsa än sina 

föräldrar vilket blir den första generationen i vår moderna historia (Rollnick et al 2009). Unga vuxna 

drabbas idag av sjukdomar så som diabetes som tidigare förknippats hos äldre personer (Stockholms 

länslandsting, 2015). I FYSS (2008) nämns att det finns en oro för barn och ungdomar på grund av att de 

blir mindre fysiskt aktiva vilket kommer uppvisa en ökad andel hälsoproblem redan under uppväxtåren. 

För att detta ska minska i samhället måste individen själv vilja göra en förändring. Att göra en 

beteendeförändring är en stor utmaning och kräver att individen har en viss motivation vilket har visat 

sig kunna lockats fram med hjälp av motiverande samtal1(MI) (Rollnick et al 2009). I litteraturen har MI 

beskrivits som en effektiv metod för att öka motivationen till en hälsosammare beteendeförändring. 

Enligt forskning har individer som genomgått MI-samtal vid flera tillfällen visats ha större sannolikhet 

att påbörja, fortsätta och fullfölja en behandling, motionera mer, äta mer frukt och grönsaker och minska 

stress (Rollnick et al 2009).   

                                                
1 Fysisk aktivitet definieras som all typ av kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur som ökar energiförbrukningen (FYSS, 

2008) 
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Att utöva MI på ungdomar kan vara annorlunda eftersom tonårens normala utvecklingsprocesser 

regelbundet och oförutsägbart påverkar deras beslut, drivkrafter och mål. Kunskap om den kognitiva och 

socioemotionella utvecklig som sker i den åldern är därför viktig (Naar-King & Suarez, 2014).   

Barn och ungdomar som har ett ohälsosamt beteende behöver få den hjälp de behöver i ett tidigt skede. 

Därför vill jag med denna studie undersöka hur professionella inom hälso- och sjukvård upplever att MI-

samtal fungerar tillsammans med barn och ungdomar med övervikt. 
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2 Litteraturgenomgång  

2.1 Definitionen av fetma och övervikt  
Begreppet fetma och övervikt är inte enkelt att definiera eftersom kroppsvikt och fettvikt kan vara olika 

utifrån exempelvis kroppskonstitution, muskelmassa, ålder och kön. En metod som används för att mäta 

övervikt är body mass index (BMI) vilket innebär att kroppsvikten i kilo divideras med längden i meter i 

kvadrat (Winroth & Rydqvist, 2008). Denna metod används bland annat vid hälsokontroller på BVC, i 

skolan eller vid besök i vården (Eiben & Mårild, 2014). BMI räknas ut på samma sätt hos barn och 

vuxna, men barn går efter en egen BMI-tabell och även utifrån ålder och kön. För att man ska kunna 

skilja dessa åt kallas det för ’’iso BMI’’ för barn. För normalvikt ska barnets iso BMI ligga på 20-25, en 

iso BMI på 25-30 är övervikt och iso BMI på över 30 är fetma (Eiben & Mårild, 2014).  

Fetma är ärftligt och påverkas av miljön och livsstilen, det är en av världens snabbaste växande 

epidemier enligt Världshälsoorganisationen, WHO (2015). WHO (2015) skriver även att barnfetma är en 

av de allvarligaste folkhälsoutmaningarna. De nämner även att fetma inte bara påverkar barnets 

“omedelbara” hälsa utan även livskvalitén. Barn med fetma har större chans att förbli överviktiga som 

vuxna och hamnar mycket lättare i riskzonerna för att bli kroniskt sjuka. Barn och ungdomar med 

övervikt har också en ökad risk för högt blodsocker och höga blodfetter som ofta kvarstår i vuxen ålder 

(Strategidokumentet, 2012-2016). Fysisk aktivitet minskar risken för diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, 

vissa typer av cancer och det förbättrar även barnens förmåga till inlärning, deras psykiska hälsa och 

välmående (WHO, 2015).   

 

2.2 Beteendeförändring  
Definitionen av ordet beteende står för ’’iakttagbara sätt att uppföra sig’’ (Faskunger & Nylund, 

2014). När man gör någonting för första gången krävs det oftast medvetenhet, planering och tankekraft. 

Om man upprepar handlingen regelbundet krävs tillslut mindre tid till planering, mindre tankekraft och 

mindre “medvetenhet”. Det blir alltså till en vana, en rutin. Livsstilsvanor så som mat och motion är 

komplexa vanor som sker relativt automatiskt utan att personen behöver tänka eller reflektera över det. 

En vanebildning kan vara både positiv och negativ (Faskunger & Nylund, 2014). 

Beteendeförändring av levnadsvanor är möjliga att kontrollera och genomföra även om de kan vara svårt 

för många. Faskunger och Nylund (2014) nämner att det går att förändra men att det är svårt eftersom 

det är invanda över en lång tid. Något som betytt mycket för att öka förståelsen för en 

beteendeförändring är den transteoretiska modellen (finn mer information under rubriken 

Transteoretiska modellen TTM). 
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2.3 Motiverande samtal  
Vad är MI 

MI är en klientcentretad empatisk samtalsmetod vilket betyder att samtalsledaren lyssnar och försöker 

förstå utifrån patientens perspektiv och lägger vikt vid att patienten ska fundera över sina värderingar 

och själv ta beslut till förändring (Holm Ivarsson, 2013). Metoden används inte för att få klienten att 

göra en förändring hen inte vill, utan har till syfte att hjälpa klienten att hitta ett sätt de anser motivera 

dem till förändring utifrån deras förutsättningar och villkor. Ett MI samtal går ut på att samtalsledaren 

ska locka fram patientens egen önskan om förändring samt att samtalsledaren ska stärka klientens 

självtillit genom att visa tilltro att hen kan genomföra en förändring. Samtalsledaren måste aktivt lyssna, 

ställa öppna frågor och göra reflektioner för att framkalla, nyansera och förstärka förändringsprat hos 

klienten (Holm Ivarsson, 2013). Rollnick et al. (2009) nämner att det är den professionelles sätt att prata 

med individen om deras hälsa som kan påverka deras egen motivation till att förändra sitt ohälsosamma 

beteende. En nackdel med metoden är att den kräver träning för att lära sig och för att vidmakthålla det 

man lärt sig, trots enkla riktlinjer (Forsberg, 2006).  

 

MI-Andan 

Andan i MI beskrivs som samarbetsinriktad, framkallande och respektfull inför patienternas autonomi 

(Rollnick et al 2009). 

Samarbetsinriktad: samtalet ska vara samarbetsinriktat och istället för en ojämn maktfördelning mellan 

klienten och samtalsledaren ska klienten känna att de är på samma nivå. Samtalsledaren styr den passiva 

klienten mot det som behöver åtgärdas genom att de aktivt samarbetar och båda deltar i 

beslutsprocessen.   

Framkallande: som professionell inom hälso- och sjukvården vill man ge patienten vad de behöver, 

tillexempel medicin, kunskap, insikt eller färdigheter. MI handlar om att framkalla vad patienten redan 

har, att aktivera deras egen motivation och ta fram deras egna resurser till förändring. Att förknippa 

förändringar i hälsobeteendet med vad patienten bryr sig mest om utifrån deras egna värderingar är en 

del av konsten i MI. Det kan samtalsledaren göra genom att förstå patientens egna perspektiv, genom att 

framkalla deras egna skäl och argument för förändring. 

Respektfull inför patienternas autonomi: samtalsledaren kan informera, ge råd och till och med varna 

men i slut ändan är det ändå patienten som bestämmer vad som ska göras. Att respektera denna 

autonomi hos patienten är viktig för att underlätta beteendeförändringen. Det är något i den mänskliga 

naturen som gör att vi inte vill göra det vi blir tillsagda eller tvingade till att göra. Om samtalsledaren ger 

ett erkännande till patientens rätt och frihet att inte förändra sig är de ofta de som gör en förändring 
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möjlig. 

Detta måste samtalsledaren ha i tankarna och sinnet när de utför ett MI-samtal inför någon som måste 

göra en beteendeförändring.  

 (Rollnick et al 2009)  

Vägledande principer och det typiska förloppet av MI 

Det finns fyra vägledande principer inom MI, dessa är rättningsreflexen, utforska, lyssna och egenmakt. 

Rättningsreflexen innebär att man som samtalsledare måste motstå ifrån att rätta klientens värderingar 

och istället lyssna och försöka förstå utifrån klientens egna perspektiv. Principen utforska innebär att 

förstå och utforska klientens egen motivation.  Den tredje principen, lyssna, betyder att man ska lyssna 

med empati och den fjärde egenmakt (empowerment) innebär att få patienten att känna makt över sitt 

liv. Att samtalsledaren ska ge klienten självtillit och uppmuntra hopp och optimism (Rollnick et al 

2009).  

 

Holm Ivarsson (2013) beskriver hur MI-samtalets typiska förlopp går till genom fem punkter:  

1. Inleda samtalet och skapa ett samarbetsklimat där klienten känner sig trygg. 

2. Fokusera på området och utforska beredskapen för förändring samt få en bild av patientens 

motivation.  

3. Framkalla förändringsprat, stödja självtilliten och anpassa samtalet utifrån klientens motivation och 

beredskap för förändring.  

4. Ansluta samtalet och försök stimulera till ett åtagande och en plan, viktigt att markera klienten 

självbestämmande och att ansvaret ligger hos honom/henne.  

5. Följ upp om det är möjligt och stöd vidmakthållandet, fokus bör vara på hur allt känns för klienten 

och hur hen tänker. Ge bekräftelse för små ansträngningar och hjälp omtolka eventuella misslyckanden 

till ett viktigt steg på vägen (Holm Ivarsson, 2013).  

 

Ett passande citat för MI nämndes av Blaise Pascal (1623-1662): 

’’Vi blir lättare övertygade av argument som vi kommit på själva än argument som andra upptäckt.’’                            

(Holm Ivarsson, 2013. S. 28) 
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Att lära sig MI 

Naar-King och Suarez (2014) nämner att man kan jämföra en person som vill lära sig MI med en 

idrottare som vill lära sig en ny idrott. Personen har redan några färdigheter som grund men för att bli en 

skicklig utövare krävs mer än att bara läsa en bok eller gå en två dagars kurs. De menar att det handlar 

om en process som omfattar träning, lärande och feedback. Forskning visar att man lär sig en hel del om 

att använda motiverande samtal på en två-tre dagars utbildning, men att det ändå inte är tillräckligt. Det 

som visas är att det verkar som om kunskaperna försvinner efter några månader utan kontinuerlig träning 

(Forsberg, 2006).   

 
Det finns stöd för att det lönar sig att använda MI samtal istället för endast rådgivning. MI-samtal har 

visat sig hjälpa patienten mer till en beteendeförändring än vad traditionell rådgivning gör även om 

samtalen inte är längre än 20 min. MI-samtal har även visat sig vara en ekonomisk fördelaktigt metod 

när det gäller beteendeförändringar (Forsberg, 2006) 

 

Empati 

Som nämnts tidigare är MI en empatisk samtalsmetod och att de är viktigt att man som samtalsledaren 

visar empati på ett adekvat sätt (Naar-King & Suarez, 2014). Det betyder att man som samtalsledare 

lyssnas aktivt på patienten och få hen att förstå att man finns där utan att man dömer, kritiserar eller 

skuldbelägger (Rollnick et al 2009). Syftet är att få patienten att utforska sina inre tankar och 

känslor(Miller & Rollnick, 2010). Den här processen i MI är viktig för att lyfta fram de motstridiga inre 

tankarna om ett beteende som ofta finns hos patienterna. Genom att lyssna aktivt på patienten stärks 

patientens självkänsla och det ger en bra och öppen relation som får patienten att känna sig respekterad 

(Miller & Rollnick, 2010). 

 

MI på ungdomar 

Unga vuxna har både speciella svårigheter och speciella möjligheter, detta kan ha med den kognitiva 

utvecklingen att göra. Den intensivaste kognitiva utvecklingen inleds under de tidiga ungdomsåren (11-

12 år). Desto längre personen har kommit i det stadiet desto troligare är det att man kan samtala om 

ambivalens och möjliga förändringsplaner. Tonåringar som inte kommit så långt in i den kognitiva 

utvecklingen kräver att samtalen är mer inriktade på kortsiktiga och konkreta förändringar. Medan äldre 

tonåringar som är mer kognitivt utvecklade kan ha nytta av samtal som handlar om mer långsiktiga mål 

och värderingar. Dock kan det vara svårt för ungdomarna att göra långsiktiga förändringar eftersom de 

provar nya roller som ofta brukar vara temporära (Naar-King & Suarez, 2014). På grund av de ständiga 
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förändringarna som sker hos ungdomarna utgör den här perioden ett perfekt tillfälle att intervenera och 

hjälpa dem ifrån ett ohälsosamt beteende som skulle kunna leda till negativs följder (Naar-King & 

Suarez, 2014).   

Kliniska utfallsstudier har visat att MI har en positiv effekt på ungdomar som använder sig av alkohol 

eller andra droger, det kommer också mer evidens för att MI fungerar när det gäller att ändra andra 

beteenden som tillexempel ätstörningar eller fetma (Naar-King & Suarez, 2014). 

 

2.4 Motivation 
Nationalencyklopedin (2016) beskriver motivation som en psykologisk term för de faktorer hos 

människan som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Begreppet motivation kommer från 

det latinska ordet motivus som betyder ’’a moving cause’’. En annan definition av motivation är ’’ 

sannolikheten att en person påbörjar och upprätthåller en specifik förändringsstrategi’’(Faskunger & 

Nylund, 2014.S.41). Motivation är ett sinnestillstånd som varierar mellan hög och låg 

förändringsbenägenhet eller angelägenhet till förändring och skiftar mellan olika beteenden, situationer 

och över tid (Faskunger & Nylund, 2014). 

Enligt Walter Cannon handlar motivation om kroppens strävan efter att vara homeostasis, vilket betyder 

att man har en inre balans mellan de sympatiska- (stress) och parasympatiska- (vila) nervsystemet 

(Goldstein, 2009). 

 

Det finns i huvudsak tre olika typer av motivation, dessa kallas inre-, yttre- och amotivation (Ryan & 

Deci, 2000). Inre motivation är att människan har en naturlig benägenhet att leta och klara av utmaningar 

i strävan efter att tillfredsställa sina personliga intressen. Ofta har personer med en inre motivation en 

hög self-efficacy (specifikt självförtroende), en bra insikt om problemet, grundtrygghet och förebilder. 

Personen upplever glädje både i utförandet och av att klara av utmaningen (Hassmén, Kentä & 

Gustafsson, 2009;Faskunger & Nylund, 2014). Drivs man av yttre motivation motiveras man av 

belöningar, betyg eller för att behaga vännen/läraren/chefen och ens beteende blir allt mindre 

självbestämmande. Man är egentligen inte intresserad av själva utmaningen/målet utan man gör det för 

någon annans skull. Man kan tillexempel koppla detta till någon som försöker bli fysisk aktiv, saknar 

den inre motivationen men blir med dragen av en vän till träning. När vännen slutar försvinner även den 

yttre motivationen (dragkraften) och man har svårt att fortsätta själv. Amotivation är när personen avstår 

från att göra en förändring på grund av ointresse eller likgiltighet, det finns alltså varken inre eller yttre 

motivation. Det kan bero på att man inte tror på sig egen förmåga och kompetens eller tvivlar på att 

belöningen är värd mödan. Vid amotivation har man inget självbestämmande beteende, vilket ändrar sig 
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till ett mer självbestämmande beteende desto mer inre motivation man får (Hassmén, Kenttä & 

Gustafsson, 2009;Ryan & Deci, 2000). 

 

Motivationsstegen 

Rydqvist och Winroth (2004) beskriver motivationsstegen, vilket är en utarbetad version av inre- och 

yttre motivation. För att kunna hjälpa patienten förändra levnadsvanor så som att tillexempel bli mer 

fysisk aktivitet bör samtalsledaren ha en insikt på de olika stadierna i motivationsstegen vilken beskrivs i 

figur 1. Till skillnad från inre- och yttre motivation förklarar motivationsstegen hur en individ går från 

att vara helt omotiverat utifrån ett visst beteende till att ha sann inre motivation genom sex steg. 

Motivationskategorier Orsaker till beteendet  

Sann inre motivation  För tillfredsställelsen att veta, att klara av, att stimuleras  

Integrerad kontroll  Beteendet symboliserar något som är viktigt i ens liv  

Identifierad kontroll  Resultatet av beteendet anses viktigt för ens personliga mål  

Introjicerad kontroll  Beteendet utförs för en internaliserad skuldkänsla  

Yttre kontroll  Beteendet utförs för att få en belöning eller av tvång  

Ej motiverad  Man gör inget därför att man inte vill  

Figur 1. Olika kategorier av motivation kopplat till olika beteenden (Ryan & Deci, 2000).   

För att ha en förståelse över var i processen en individ är i sin beteendeförändring kan det vara till nytta 

för en samtalsledare att ha kännedom om dessa kategorier (Ryan & Deci, 2000).  

 

2.5 Teoretisk referensram  

2.5.1 Socialkognitiva teorin och self-efficacy  

Att ha motivation är som sagt en viktig faktor för att lyckas förändra ett ohälsosamt beteende, men även 

andra faktorer behövs förstärkas, self-efficacy är en av dem (Faskunger & Nylund, 2014). Self-efficacy 

är tillsammans med motivation de faktorer som har allra störst betydelse för en förändringsbenägenhet. 

Self-efficacy betyder tron på sin egen förmåga för att klara av en specifik uppgift eller att uppnå ett mål 

(Faskunger & Nylund, 2014). 
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Att vid tidigare försök ha misslyckats med att tillexempel börja motionera och bli mer hälsosam är något 

som försvagar individens self-efficacy. Något som kan stärka individens self-efficacy är socialt stöd som 

kan erhållas från många håll i omgivningen, tillexempel från en coach, hälso- och sjukvårdspersonal 

eller familj och vänner (Faskunger & Nylund, 2014).  Om en individ utför en utmaning som känns 

jobbig att hantera, men ändå kämpar på och klarar av utmaningen resulterar det i att hen överträffat sina 

förväntningar vilket gör att individens self-efficacy ökar (Bandura, 1977). En god self-efficacy utvecklas 

genom att få konstruktiv och utvecklande feedback på prestationer, minnen där vi framgångsrikt klarat 

av svåra uppgifter, genom att se positiva kroppssignaler när vi presterar och att veta att andra har klarat 

uppgiften (Bandura, 1977).  

 

Self-efficacy förknippas med den socialkognitiva teorin (Bandura, 1997) vilket är en teori som bygger 

på samspelet mellan individuella faktorer (individens fysiska och psykiska förutsättningar), 

miljöfaktorer (tillexempel tillgång till gym, väder och aktivitetsutbud) och beteenden (Faskunger & 

Nylund, 2014).  Den socialkognitiva teorin menar att de krävs tre insikter för att individen ska göra en 

beteendeförändring; att man själv förstår att ens nuvarande situation innebär hälsorisk, att man inser att 

en förändrad livsstil minskar risken för ohälsa och att individen tror på sin egen förmåga att lyckas med 

en förändring (Bandura, 2004). 

 

2.5.2 Transteoretiska modellen (TTM) 
Samtidigt som MI utvecklades på 1980-talet utvecklades även den transteoretiska modellen (TTM) för 

förändring (Rollnick et al 2009). I en studie av Prochaska & DiClemente (1983) undersöktes rökarnas 

förändringsprocess där 872 personer deltog som rökte och som själva ändrade deras rökningsvanor. 

Utifrån denna studie presenterades de olika stadierna som blev grunden för den TTM. De olika stadierna 

bestod av förnekelse- (eller ej beredd), begrundande-, förberedelse-, handling- och 

upprätthållandestadiet.  

I förnekelsestadiet har personen låg motivation till förändring och ser ingen anledning till varför de bör 

göra en beteendeförändring. De möter ofta råd om exempelvis fysiskt aktivitet med motstånd genom 

förnekelse eller ursäkter. Personer kan ha hamnat i det här stadiet för att de tidigare har “misslyckats” 

vilket sänkt deras self-efficacy och motivation till att försöka igen. I stadie 2, vilket kallas 

begrundandestadiet funderar man på förändring men är fortfarande inte redo för förändring. 

Motivationen till en beteendeförändring ser något högre ut än första stadiet. Personer här vet att 

förändring är viktigt men är tveksamma om de har de “resurser” som krävs för att nå målet och 

förändringen känns därför svårt eller omöjlig att genomföra. I stadie 3, förberedelsestadiet, är personen 

redo och planerar för att göra en förändring inom en snar framtid. Personen förbereder sig genom att 

stärka motivationen och self-efficacy, detta genom att tillexempel cykla till jobbet en gång och inse att 
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man klarar av de eller gå till gymmet för att hitta en träning man tycker är kul. Här lägger man upp en 

personlighandlingsplan och ser till att man har alla praktiska delar på plats inför förändringen. Viktigt att 

veta är att om man hoppar över förberedelserna ökar risken för snedsteg. I stadie 4, handlingstadiet 

börjar den aktiva starten för förändring. De tidigare stadierna har inneburit mentala förberedelser här 

handlar det om att ’’sätta sin plan i verket’’. Personer befinner sig oftast i detta stadie i ca sex månader 

och det är vanligt att nya hinder för fysisk aktivitet förekommer och risken för snedsteg är ofta stor. I det 

sista stadiet, upprätthållandestadiet handlar det om att upprätthålla förändringen på lång sikt. I denna fas 

(efter 6 månader i handlingsstadiet) börjar troligtvis motionsvanorna bli till en rutin och risken för 

snedsteg är därför mycket mindre. Motivationen och self-efficacy är vanligtvis högre här än i de tidigare 

stadierna(Faskunger & Nylund, 2014).  

 

2.6 Tidigare forskning  
I en studie utförd av West et al. (2007) kombinerades ett beteendebaserat viktminskningsprogram med 

en kontrollgrupp som fick samtal i form av information och rådgivning och en grupp som fick 

motiverande samtal. Resultatet visade att alla deltagare hade gått ner i vikt efter sex månader men att de 

som fick motiverande samtal hade gått ned 34 % mer än kontrollgruppen. En liknande studie har 

genomförts om hur MI fungerar för att främja fysisk aktivitet hos överviktiga ungdomar (Gourlan, 

Sarrazin & Trouilloud, 2013). Det var en randomiserad kontrollerad studie där självbestämmande teorin 

användes som teoretisk referensram. I studien användes MI som ett tillägg till ett 

viktminskningsprogram hos 54 ungdomar med en medelålder på 13 år. Ungdomarna blev slumpmässigt 

indelade i två grupper var av en fick MI kombinerat med viktminskningsprogrammet och den andra 

endast fick viktminskningsprogrammet. Resultatet visade att gruppen som genomgått MI hade en större 

minskning av BMI samt att deltagarna hade en ökad fysisk aktivitet jämfört med gruppen som endast 

fått viktminskningsprogrammet. 

 

En metaanalys visade att motiverande samtal som behandlingsinsats hade signifikanta effekter vid 

skadliga och ofta livshotande beteenden såsom hög alkoholkonsumtion eller dåliga mat och 

motionsvanor (Burke, Arkowitz & Menchola, 2003). En annan metaanalys skriven av Lundahl, Kunz, 

Brownell, Tollefson och Burke (2010) visar att MI generellt är en bra metod för att motivera patienter 

till en livsstilsförändring. Just kopplat till stress så fungerar metoden på individer med både mycket och 

lite stressfaktorer i livet. MI har även visat ge en effekt som håller länge. Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, SBU, (2009) skriver om ett antal studier som har visat att MI inte fungerar eller 

inte bör användas på individer med diabetes. Resultaten av studierna har visat att MI inte förbättrat 

livskvaliteten hos individer med diabetes (SBU, 2009; Socialstyrelsen, 2014). 
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Hardcastle, Taylor, Bailey, Harley och Hagger (2013) har genomfört en studie där syftet var att 

undersöka om MI var en fungerande metod för att motivera människor till att nå bättre resultat vid 

livsstilsförändringar. Deltagarna i studien erbjöds fem individuella MI-sessioner. Resultatet visade att de 

som hade högst närvaro av MI-sessionerna hade gått ner mest i vikt medan de med låg närvaro gått ner 

minst.  

 

2.7 Sammanfattning 
MI har enligt tidigare forskning visats ge god effekt på beteendeförändringar. Dock nämner SBU (2009) 

att man inte bör använda MI hos patienter med diabetes då det inte visat sig ge någon effekt. Som West 

et al. (2007) och Gourlan et al. (2013) kommit fram till i deras studier visas MI ha en positiv effekt på 

minskning av BMI samt att öka sin fysiska aktivitet när man kombinerar det med andra 

viktminskningsprogram. Något som författaren uppfattats saknas i tidigare forskning är studier som har 

fokus på just barn och ungdomar med övervikt. Därför anser författaren att det är viktigt att göra en 

studie för att undersöka professioners upplevelser av hur MI fungerar på barn och ungdomar med 

övervikt. 
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3 Syfte och frågeställningar  

3.1 Syfte 

Syftet men den här studien är att undersöka olika hälso- och sjukvårdsprofessioners upplevelser av att 

använda motiverande samtal som metod för att stödja en beteendeförändring hos överviktiga barn och 

ungdomar. De professioner som studien avser är sjukgymnaster, dietister, sjuksköterskor, psykologer 

och skolsköterskor. 

3.2 Frågeställning 

• På vilket sätt implementerar professionella inom hälso- och sjukvård MI i sitt arbete med  barn 

och ungdomar med övervikt/fetma?  

• Vilka möjligheter och vilka nackdelar upplever de professionella inom hälso- och sjukvård att 

MI har för att motivera barn och ungdomar med övervikt/fetma till beteendeförändring?  

• Med vilka andra metoder är MI kompatibelt med när det gäller beteendeförändring hos barn och 

ungdomar med övervikt/fetma?  

• Vad anser de professionella behövas för att upprätthålla en god kunskap och självsäkerhet för att 

hålla MI-samtal tillsammans med barn och ungdomar med övervikt/fetma? 
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4 Metod  

4.1 Design 

För att uppfylla syftet med den här studien har en icke numerisk metod används, även kallad kvalitativ 

(Åsberg, 2001). Studien har utgått ifrån ett hermeneutisk vetenskapsideal vilket menas att man intervjuar 

och tolkar vad deltagaren sagt. Hassmén och Hassmén (2008) skriver att syftet med att använda den 

kvalitativa metoden är att förstå hur andra individer föreställer sig världen, med vilken mening det ger 

olika fenomen och på vilket sätt de tillskriver tillvaron. Anledningen till varför en kvalitativ studie 

valdes var för att man ville kunna gå in mer på djupet och få rikligt med information från ett fåtal 

deltagare (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

4.2 Urval 

Urvalsmetoden som valts var bekvämlighet- eller tillgänglighetsurval samt snöbollsurvalet vilket är ett 

enkelt, effektivt och ekonomiskt sätt att få tag på deltagare. Bekvämlighet- eller tillgänglighetsurval är 

ett urval som grundar sig i lättillgängligheten av respondenterna (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Snöbollsurvalet användes då de första som deltog i studien gav förslag och kontaktuppgifter till några av 

de senare deltagarna (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Målet med antal deltagare var mellan 6-10 stycken. Cirka 15 personer kontaktades via telefon, både män 

och kvinnor i alla åldrar, sex stycken hade möjlighet att ställa upp på intervjun. Anledningen till varför 

många tackade nej berodde på tidsbrist eller att de använde MI men aldrig gått en utbildning inom det. 

För att få en hög validitet på studien valdes endast professionella som jobbar med barn och ungdomar, 

som har gått en utbildning i MI och som jobbar aktivt med MI idag. Alla respondenter hade gått olika 

typer av MI-utbildningar, fyra av dem hade gått en 3 dagars utbildning som Landstinget erbjuder och de 

andra två hade läst om MI på universitetsnivå. Varför författaren valde att rikta sig mot olika 

arbetsgrupper var för att få ett större helhetsperspektiv på hur de såg på användandet av MI. Intervjuerna 

genomfördes enskilt med två skolsköterskor, en dietist, en sjukgymnast, en psykolog och en 

distriktsköterska.  

 

Intervjuperson 1 (I1): utbildad distriktsköterska och har jobbat med barn med övervikt sedan 1997. 

Gick en tre dagars utbildning i MI 2010/2011. 

Intervjuperson 2 (I2): sjukgymnast sedan 2002 och har jobbat med barn och ungdomar med övervikt 

sedan 2013. Gick en tre dagars MI-utbildning runt 2012 men har även efter det på eget initiativ läst en 

djupare teoretisk grundkurs inom MI. 
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Intervjuperson 3 (I3): sjuksköterska sedan 1992, utbildad distikssköterska sedan 2013 och jobbat som 

skolsköterska sedan 2014. MI-utbildningen fick hen genom sin utbildning till distriktsköterska. 

Intervjuperson 4 (I4): skolsköterska sedan ca 20 år tillbaka och utbildad sjuksköterska i ca 40 år. Gick 

en tre dagars MI-utbildning för ca 10-15 år sedan. 

Intervjuperson 5 (I5): utbildad psykolog sedan sex år tillbaka, MI-utbildningen ingick i 

universitetsstudierna. 

Intervjuperson 6 (I6): dietist sedan 1992 och gick en tre dagars utbildning i MI runt 2013 

Ett antal citat från deltagarna kommer att presenteras i resultatet. 

 

4.3 Intervjuguide 

I studien användes semistrukturerade intervjuer vilket betyder att man utgår från ett frågeområde snarare 

än exakta, detaljerade frågor. Som stöd till intervjuerna skapades en intervjuguide (Bilaga 1) där några 

bestämda teman fanns samt några bestämda frågor under varje tema som intervjuaren enkelt kunde 

diskutera kring (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Teman skapades utifrån frågeställningen och kategoriserades. Intervjuguiden innehöll 

bakgrundsfrågor plus sex olika teman, temaområdena var; Utbildning, kunskap, användbarhet, hinder, 

upplevelser av beteendeförändringsarbetet och framtid. Frågornas fokus var bland annat vilken 

uppfattning respondenterna hade på användandet av motiverande samtal som motivationsmetod för barn 

och ungdomar med övervikt. Semistrukturerade intervjuer valdes även för att det har en given struktur 

men att det ändå finns utrymme för flexibilitet (Gillham, 2008). Intervjuguiden skapades för att vara till 

hjälp för att hålla sig till den uppgjorde planen samt för att avverka frågorna i rätt ordning (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Frågorna framkom utifrån frågor som uppkom när författaren läste litteratur kring MI 

samt från tidigare studier som gjorts. Även bakgrundsfrågor fanns med i intervjuguiden som start på 

intervjun för att få igång samtalet på ett avslappnat och naturligt sätt. 

 

4.4 Genomförande   
Alla respondenter kontaktades via telefon där jag informerade om vad studien handlade om. I samtalet 

fick respondenterna bestämma tid och plats för intervju vilket i fem av de sex intervjuerna skedde på 

respondentens arbetsplats. Den andra intervjun ägde rum i ett lugnt café utanför stadens centrum. 

Intervjuerna tog allt från 16 till 43 minuter.  

 

Frågorna ställdes utifrån intervjuguiden med vissa tillägg. Under första intervjun tillkom ett ämne om 

metodstödsgrupper de vill säga grupper där man möts för att diskutera och öva på att hålla MI-samtal för 

att hålla det färskt. Författaren valde att fortsätta täcka in detta område i resterande intervjuer. Under 

intervjuerna ställdes öppna frågor så att respondenterna fick möjlighet att berätta hur de själva ser på 



 20 

saken. Fokus låg även på att inte ställa ledande eller slutna frågor. Efter varje intervju upplevde 

författaren att materialet var rikligt och att de svarade mot studiens syfte och efter att ha genomför de sex 

intervjuerna kunde ett mönster läsas av och författaren kände att det räckte för att få fram ett resultat.  

Hela intervjuerna spelades in med författarens Iphone och transkriberades samma dag eller dagen efter.  

 

4.5 Databearbetning 

Innehållsanalys användes vid kodningen av intervjuerna. Författaren började med att läsa igenom alla 

intervjuer för att få en helhets uppfattning och för att se om svaren från intervjuerna täckte studiens 

frågeställning. Datamaterialet innehöll djupgående information och några ändringar i frågeställning 

gjordes för att få en större bredd på ämnet. Under analysen utgick författaren från en frågeställning i 

taget för att hitta ett tema och nyckelord på upprepade områden. Kodning innebär att man knyter ett eller 

flera nyckelord till ett textsegment för att underlätta, kategorisering innebär en mer systematisk 

begreppsbildning kring vad respondenten uttalat för att skapa förutsättningarna för kvantifiering i 

resultatet. Analysen går från en deskriptiv till en mer teoretisk nivå vilket leder till en slags “mättnad” av 

materialet, vilket betyder att inga nya insikter eller tolkningar tycks framgå. (Kvale & Brinkmann, 

2014). I tabell 1. MI-En dynamisk implementerings process syns de temat som framkommit utifrån 

analysen samt fem huvudkategorier och 17 underkategorier. Dessa kategorier framkom efter att 

författaren ha gjort komparativa jämförelser av ett större antal kategorier där de kondenserades till fem 

huvudkategorier.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotintervju med hjälp av intervjuguiden med en 

sjuksköterska som använder MI-samtal vid tobaksavvägning hos individer i alla åldrar. Under intervjun 

hittades några repeterade frågor som då togs bort eller omformulerades för att få fram en så hög validitet 

på studien som möjligt. Att genomföra en intervju på ett professionellt sätt lär man sig genom praktik 

och träning, samt genom observation av andra och att få återkoppling av egna handlingar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

För att bedöma eventuella bakgrundsvariabler och ha kontroll på ovidkommande variabler fick 

respondenterna svara på frågor kring deras utbildning och kunskap inom just MI. De semistrukturerade 

intervjuerna genomfördes utefter en noggrann formulerad intervjuguide som även testats innan själva 

datainsamlingen påbörjats. För att studien ska ha en hög reliabilitet måste intervjuerna vara tillförlitligt 

och konsekvent. Reliabilitet i en undersökning betyder att man ska kunna upprepa intervjuerna och få 

liknande resultat (Jones & Forshaw, 2012).   
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Validitet betyder att man undersöker det som ska undersökas, giltighet är en annan förklaring för vad 

validitet står för. Valet av metod gör att resultatet får en högre validitet vilket menas att det blir mer 

pålitligt. Eftersom man med denna studie vill kunna gå på djupet om respondenternas uppfattning av att 

använda MI på barn och ungdomar med övervikt var den kvalitativa metoden mest passande (Jones & 

Forshaw, 2012).   

Anledningen till varför olika yrkesgrupper intervjuats är för att få uppfattningarna om hur MI fungerar 

på barn och ungdomar med övervikt från olika synvinklar. Kvale och Brinkmann (2014) nämner att det 

är svårare att fastställa intervjuers validitet än att försäkra sig om dess reliabilitet. För att öka validiteten 

och få kvalitetsmässiga intervjuer fick respondenterna välja vart intervjuerna skulle ta plats. Detta för att 

få respondenterna att känna en trygghet vilket är något som kan påverka hur de svarar.   

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Innan intervjuerna informerades respondenterna om studiens syfte samt om de forskningsetiska 

principerna. För att respondenterna skulle känna sig bekväma och avslappnade fick de börja berätta om 

sin yrkesbakgrund för att sen övergå till kunskapen och upplevelserna av att använda MI. Syftet med den 

här studien är att få trovärdig kunskap om professionellas upplevelser av att använda MI-samtal på barn 

och ungdomar men övervikt. Detta är ett känsligt ämne och det är därför extra viktigt att ta hänsyn till de 

etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Studien är baserad utefter de fyra forskningsetiska 

principerna som har vidtagits för att säkerställa att respondenterna deltagit frivilligt, att deltagarnas 

integritet skyddas och att deltagarna inte kom till fysisk eller psykisk skada.  

 

De fyra forskningsetiska principerna är;  

1. Nyttjandekravet vilket innebär att uppgifter om deltagarna som insamlats för 

forskningsändamål inte får användas för kommersiellt bruk eller för annat än det vetenskapliga 

syftet.  

2. Konfidentialitetskravet betyder att deltagarna ska ges så stor konfidentialitet som möjligt och 

att personuppgifter måste förvaras så att obehöriga inte ska kunna ta del av informationen.  

3. Informationskravet betyder att forskaren måste informera deltagarna om den aktuella 

forskningssyftet. 

4. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en studie har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

När man gör en kvalitativ studie måste man även ta hänsyn till vilka personlig konsekvenser de skulle 

kunna framstå under en intervju som tillexempel stress eller förändring i självuppfattning. Författaren 
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skapade en trygg och lugn samtalsmiljö genom att börja prata allmänt och ställa enkla bakgrundsfrågor 

för att undvika detta. Det är även viktigt att ta en etisk ställning i analysen av datamaterialet, de vill säga 

att författaren är noga med att de tolkat respondentens svar rätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Information 

om de etiska forskningsprinciperna gavs muntligt på plats då möjligheten inte funnits att skicka ut 

följebrevet innan intervjun (Bilaga 2). 
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5 Resultat  

5.1 Bakgrundsfakta 
Deltagarna i studien var både män och kvinnor som gått en utbildning i MI-samtal och som jobbade 

aktivt med MI-samtal. De hade alla jobbat olika länge med sina yrken (dietist, sjuksköterska, psykolog, 

skolsköterska och sjukgymnast), allt från 6 år till 40 år (finn mer detaljerat information under metod). 

Med erfarenheten av MI skiljde det sig åt mellan 3 till 10-15 år. Alla använde MI på barn och ungdomar 

idag men även på föräldrar till barn men övervikt. Fyra av respondenterna hade gått en tre dagars 

grundutbildning i MI medan de resterande två hade fått MI genom deras Universitetsutbildning. Ingen 

av respondenterna hade något negativ att säga om utbildningen men alla utom en nämnde att det skulle 

behövas metodstödsgrupper för att bland annat hålla metoden vid liv. Det var dock ingen av 

respondenterna som deltagit i någon metodstödsgrupp efter att de gått utbildningen. 

 

I analysen om de professionellas upplevelser av att implementera MI på barn och ungdomar med 

övervikt framkom ett tema, fem huvudkategorier och 17 underkategorier (tabell 1). Temat är MI-En 

dynamisk implementeringsprocess, de fem huvudkategorier som framkom var; Implementeringens 

utmaningar, För- och nackdelar, Konstruktiva Verktyg, Motivationsfokus för mål och En framtid med 

MI. Huvudkategorierna kommer användas som presentationen av resultatet tillsammans med citat av 

respondenterna för att förtydliga, ge exempel samt styrka validiteten i resultatet. Vid citatet ses en siffra 

för att enkelt kunna gå tillbaks till metod-delen och se respondentens yrke och erfarenhet.  

MI- en dynamisk implementerings process 
Implementeringens 
utmaningar 

För- och 
nackdelar 

Konstruktiva 
Verktyg 

Motivationsfokus 

för mål 

En framtid med MI 

 
Underkategorier 

 
Underkategorier 

 
Underkategorier 

 
Underkategorier 

 
Underkategorier 

Kreativa lösningar 
 
Utmaning och 
svårigheter  
 
Generations-
skillnader 
 
Kontinuitet  
 
Upprätthålla 
kunskap 

Användbarhet 
 
Möjligheter 
 
Tidsbrist/ 
tidskrävande 
 
Nackdelar 

Bygga relation 
 
Positiv 
förstärkning 
 
Framgångar 
 
Positivt 
samtalsklimat 
 
 
 
 

Motivations- 

aspekter 

 

Målsättning 

 

 

 

 

Primärvården 

 

Metoder som är 

Kompatibelt med 

MI 

 

 

Tabell 1. Översikt av analysens tema MI- en dynamisk implementerings process, huvudkategorier och 

underkategorier  
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5.2 MI- En dynamisk implementerings process 
I resultatet av analysen kan man se mönster av att MI är en dynamisk implementerings process. 

Professionerna måste lägga tid på både att upprätthålla kunskapen om det konstruktiva verktyget och 

jobba med kreativa lösningar för att implementera MI hos barn och ungdomar som är svåra att nå. Det 

framkom till största del fördelar med att använda MI. De nackdelar som framkom låg endast hos 

samtalsledaren själv. För att undvika nackdelarna i framtiden bör man lägga mer fokus på 

metodstödsgrupper för de professionerna som använder MI samt fortsätta utbilda mer personal inom 

primärvården.  

 

5.3 Implementeringens utmaningar 
I resultatet framkom det att hälsosamtal i skolan kan vara en viktig ingång för implementering av MI. 

Vissa av professionerna fick komma fram med kreativa lösningar för att få möjligheten att ha ett MI-

samtal med “svårfångade” barn och ungdomar. Det visade sig inte finnas några större 

generationsskillnader när det gällde svårigheter och effekten av att använda MI dock ansåg en av 

respondenterna (I5) att det ibland behövdes anda metoder på yngre barn (se mer under rubriken Metoder 

som är kompatibelt med MI). För att upprätthålla kunskapen om MI framkom det vara viktigt att jobba 

med det kontinuerligt och metodstödsgrupper var något som rekommenderades.  

 

5.3.1 Kreativa lösningar 

En del av professionerna använde sig av hälsosamtal som en ingång för att implementera MI. Om de 

hade en patient som själv inte var medveten om problemet eller att patienten inte alls var redo för en 

förändring menar de att det är en viktig del för samtalsledaren att komma fram till en kreativ lösning: 

 Man kan ju känna direkt att det här är ju ingen idé, nä och då pratar vi om väder och vind och sen 

bokar vi in en hörselkontroll även fast de kanske inte behövs (I 4).  

 

5.3.2 Utmaning och anpassning efter generationsskillnader 

Professionerna nämnde att om det är så att patienten är helt omotiverad kanske man får återkalla till ett 

möte längre fram. I fall det handlar om yngre barn är även föräldrar involverade och det är därför viktigt 

att hitta en gemensam väg framåt för att kunna hjälpa barnet:  

Det blir ju svårare att tillämpa när man har en hel familj som man måste ta med på banan. Man måste 

hantera deras olika synpunkter (I 5). 
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En del av respondenterna tycker det är lättare att ha MI med ungdomar då det inte måste involvera hela 

familjen. En av respondenterna nämner dock att MI fungerar bäst i tidig ålder:  

Man ska hitta dem i tidig ålder mellan 6-10 år ser vi absolut bäst effekt och då är det för att mamma och 

pappa gör det inte för att barnen gör det (I 2). 

Det lyfter upp tankarna kring generationsskillnader när det gället MI vilket framkommit inte ha en sådan 

stor skillnad. Majoriteten av professorerna tyckte inte att det fanns några speciella generationsskillnader 

när de gällde att ha hålla ett MI-samtal: 

 Jag kan nog inte se det annorlunda än när jag använder det på barnens föräldrar egentligen, det är på 

samma sätt ändå… Man använder det så himla individuellt (I 6).  

En menade att det är lättare att hålla ett MI-samtal med ungdomar än med äldre: Ja jag tycker det är 

klart besvärligare med äldre… ungdomar säger rakt ut nej det vill jag inte, och fungerar det inte med 

relationen mellan er då kommer ju inte ungdomen tillbaka, det gör ju den vuxna (I 4).  

Man ser även här ett tydligt mönster på att det har en stor betydelse att bygga en god relation med 

patienten. Även fast de går att anpassa MI utefter patienten man har framför sig så kan det vara svårare 

att nå fram i vissa åldrar där det händer mycket hos individen själv:  

Men när man kommer in i tonårsperioden så kommer man ju in i den perioden ’’det här händer inte mig 

jag är odödlig’’, det är ju en mänsklig del också. Det är ju också svårare att nå fram under den 

perioden (I 3).  

Man måste som sagt anpassa samtalet utifrån patienten man har framför sig vilket även har med vilka 

drivkrafter patienten har:  

Motivationen ligger oftare i att man vill bli snygg. Man vill kunna välja kläder, man vill orka lika 

mycket som alla andra. Jag vill kunna gå i en tapp utan att bli svettig. Så ungdomarna har andra 

drivkrafter (I 2).  

 

5.3.3 Upprätthålla kunskap och kontinuitet 

Kontinuitet har visat sig vara viktigt både när det gäller att upprätthålla kunskap hos samtalsledarna och 

täta kontakter för MI-samtal med patienterna. Några av respondenterna nämner att man behöver 

regelbundna kontakter: 

 Jag tror det bygger lite på att det blir en kontinuitet i det (I 3). 

Kontinuiteten handlar även om att samtalsledaren själv måste jobba med metoden för att vara bra och 

känna sig bekväm med att använda den. 
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Alla respondenter var nöjda med deras utbildning inom MI, dock nämnde de att man behöver jobba med 

det kontinuerligt för att bli duktig på det:  

Det räcker ju inte att endast gå den här grundutbildningen för att upprätt hålla den här MI-andan, man 

måste ha såna här metodstödgrupper och kanske gå på regelbundet fortutbildning eller att man håller 

det levande på arbetsplatsen. Annars tror jag att det är lätt att liksom hamna tillbaka i gamla spår igen 

(I 6). 

Intervju person 2 (I 2) nämnde liknande:  

Vi borde ha metodstödgrupper därför att man tappar det annars. Det är något som man ständigt måste 

jobba med. 

Resultatet visar alltså att metodstödsgrupper är något som behövs för att upprätthålla kunskapen inom 

MI. Det framkom att det krävs mycket övning för att kunna hålla ett bra MI-samtal:  

Det blir liksom inte naturligt att prata på det sättet med alla speglingar och så. Så det är ju någonting 

man behöver öva i (I 5). 

 

5.4 För- och nackdelar 
Enligt respondenterna så passar MI i stort sätt på alla individer, det är endast få procent man inte kan 

använda det på enligt dem, bland annat diabetes patienter. De menar att det finns stora möjligheter med 

att använda MI, att man får igång tankebanorna hos patienterna och att man ofta ser en förändring. De 

nämner dock att det är tålamodsprövande för dem att använda MI. 

5.4.1 Användbarhet 

Enligt respondenterna är användbarheten av MI stor. Metoden fungerar på majoriteten av befolkningen 

bara man anpassar samtalet utifrån varje patient. En av respondenterna gav en förklaring över på vilka 

personer som MI fungerade på och inte: 

 Det man kan säga är att 10 % har jätteproblem, Soc och du anmäler in för droger eller så. Där är det 

inte speciellt användbart för där är det redan för mycket. De har ingen användning av det. Sen har vi de 

här 10 % som är totalt befriad från alla bekymmer. Men de andra de vill säga de 80 % de kan du hjälpa. 

Så det är ju i den stora mängden skulle jag kunna säga att det fungerar på (I 4). 

Individer med diabetes är troligtvis med bland de 10 % som MI visat sig inte ha någon effekt på:  

Ja det har ju visats att de inte fungerar så bra inom diabetesvården. Det har visats att det inte blir så 

bra resultat… De har kanske gått så långt att man tänkt de så många gånger så nu måste man ha någon 

som säger åt en, någon bestämt person (I 3). 
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5.4.2 Möjligheter 

Möjligheterna med implementeringen av MI hos barn och ungdomar med övervikt är att det verkar 

fungera för att få upp deras motivationen till förändring:  

Ja det är väl egentligen det ändå som fungerar när det gäller attityd förändringar, det är ju bland det 

svåraste man kan hålla på med och just det här med övervikt och sådana grejer (I 4). 

 Det framkom att de tyckte MI hade möjligheten att ändra ett helt beteende:  

Det finns ju möjligheter att ändra hela beteende, du kan ändra livsstilsförändring också (I 3).  

En av respondenterna som arbetat med barn och ungdomar med övervikt under en lång tid nämner att 

det ger bättre effekt än traditionella råd:  

Det är bättre effekt av behandlingen när man har MI tänket än när man ger de traditionella råden (I 1).  

Att jobba med MI visade sig ha möjligheter till att hjälpa en individ till en beteendeförändring. 

Respondenterna höll med om att alla som jobbar med människor borde kunna MI:  

Jag tycker att alla som jobbar med människor borde ha MI som modell (I 4). 

 
Möjligheterna med MI är att man får igång patientens tankebanor och att det är relativt enkel 

samtalsmetod med tanke på att man kan utbilda sig inom det på endast tre dagar. Självklart behövs det 

övning som även framkommit i resultatet. Man kan med hjälp av MI hjälpa patienten att få mer 

strukturerad syn på problemet:  

Man hjälper dem belysa den ambivalensen som ligger i det där och att lyfta fram det som just en 

ambivalens och inte ställa dem emot varandra (I 5). 

 
Möjligheterna till att göra MI-samtalet till något bra hänger på samtalsledarens egenförmåga: 

MI bygger väldigt mycket på min egen förmåga att göra det till någonting bra (I 2). 

 

5.4.3Tidsbrist/Tidskrävande  

Respondenterna var lite oense om att ett MI-samtal kan ta längre tid:  

De kan ta längre tid med det behöver inte göra det (I 1). 

Det framkom att om det är så att det tar lite längre tid just vid mötestillfällena är det ändå något som 

lönar sig tidsmässigt i längden. Då MI ger bättre resultat än att ge råd eller att säga till personen vad den 
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ska och inte ska göra. Det framkom även att tidsbrist inom vården kan vara en av nackdelarna, att man i 

primärvården inte tar sig tid till ett MI-samtal: 

När det gäller begränsningar rent sådär i vårdstrukturen så kan det vara litegrann det här att det går ju 

snabbare att bara säga åt patienten vad de ska göra liksom även fast det tar längre tid i slutändan… det 

finns liksom någon slags tidspress i vården att allting ska typ strömlinjeformas in i absurdum (I 5). 

 

En beteendeförändring tar lång tid och några av respondenterna nämnde att det kan ha patienter som går 

hos dem i flera år innan det börjar hända saker:  

Tonåringar säger man nästa är terapiresistentas men de håller jag inte med om. Vi har många 

tonåringar som har gått här i flera år och det händer ingenting, sen helt plötsligt faller poletten ner när 

de mognat lite (I 2). 

Problemet med tidsbrist såg olika ut beroende på professionernas yrke:  

Ja i mitt arbete är det ju att jag har för många elever på för lite tid. Jag hinner inte. Jag skulle ju vilja 

träffa de igen (I 4). 

 

5.4.4 Tålamodsprövande 

Hur professionerna uppfattar enkelheten av att använda MI är olika, alla tycker det är en väldigt bra och 

väl fungerande motivationsmetod men att den kan vara krävande att genomföra för samtalsledaren:  

Det är ju svårt ibland när man vill ge råd. Det sitter på tungspetsen ’’åå gör så här’’ å så ska man inte.. 

då gäller det att sitta på händerna och andas 3 gånger och vänta in tills man har fiskat så att dom 

kommit på en lösning själva (I 2).  

Nackdelar eller svagheter med MI visade sig inte finnas i själva metoden utan att det låg hos 

samtalsledaren:  

Man kan känna lite frustration för att man gärna skulle vilja gå in och ge massa goda råd för att man 

ser att där och där och där skulle du kunna gör så.  Men det ska man ju försöka hålla tillbaka då… Och 

det är väl inget speciellt hinder utan det är väl att man blir lite frustrerad själv (I 6). 

 Alla respondenter nämner att de ofta sitter på en lösning men att de måste få patienten att komma fram 

till det själva vilket kan vara frustrerande: 

 Det är ju ens eget tålamod, att det går för sakta, men det händer ju inge snabbare om du gör något 

annat så nej jag kan inte påstå att det finns några hinder med MI (I 4). 
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5.5 Konstruktiva verktyg 
De professionella berättar att MI har flera goda delar som får kommunikationen och samtalen att bli 

konstruktiva, att MI hjälper till att bygga en bra relation, ha positiv förstärkning, skapa ett positivt 

samtals klimat samt att se framgångar. 

5.5.1 Bygga relation 

Alla respondenterna påpekar att stor vikt i MI handlar om att bygga en god relation med patienten, dels 

för att få patienten att våga öppna upp sig och för att få deras förtroende så att de vill komma tillbaka:  

Så kan man få till en liten liten förändring genom att få deras förtroende och att de vågar komma 

tillbaka och vågar tala om vad det är som verkligen är fel (I 1).  

Utan en god relation fungerar det helt enkelt inte och i vissa lägen handlar första mötet om att bygga 

relationen för att sen kunna gå vidare med vad problemet är:  

Allt bygger på att bygga en god relation som grund och stå på tycker jag. Har man inte den så fungerar 

det inte och det gäller i det mesta… Jag slänger det ju inte i ansiktet på dem första gången va utan jag 

bygger ju upp och skapar en relation (I 4). 

 

5.5.2 Positiv förstärkning 

För att hjälpa någon till en beteendeförändring är positiv förstärkning en av de viktigaste bitarna:  

Positiv förstärkning är den mest effektiva formen när det gäller att påverka någons beteende… Jag 

försöker ju hjälpa de hitta det som åtminstone går åt rätt håll och förstärka det och lite mer tona ner det 

som gått åt fel håll (I 5).  

Positiv förstärkning är viktigt även när en patient kommer tillbaka och de kanske har gått åt fel håll i 

processen, då gäller det för samtalsledaren att lyfta fram de små delar som de gjort som är positivt:  

Det är viktigt att lyfta fram det som man ser fungerar bra, att man liksom pushar på de sakerna liksom 

(I6). 

 

5.5.3 Framgångar 

Professionerna såg framgångar när de använde sig av MI. En lyfte dock upp att de inte kunde säga om 

det var just MI de berodde på: 
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 Jag känner i alla fall att det ger positiva och bra samtal oftast, men effekterna har jag svårt att bedöma. 

Jag har svårt att säga om det handlar om MI eller om det har med något annat att göra(I 6).  

Något som framkommit ur analysen är att det visat att många framgångar ses när man fått patienten 

motiverad till fysisk aktivitet: 

 Tonåringarna som har gått hos oss länge, som inte har varit motiverade så kan jag tycka att träning 

ofta varit en ingång (I 2).  

Framgångar har sets när patienten får göra en slags tankekarta:  

så skriver man ner ’’vad gör jag i dag, vad vill jag ändra på’’ också vidare så ser man det, i både bilder 

och text tänker jag och reflektion… att man får det lite mer strukturerat och att man reflekterar mer 

själv över det man kan göra (I 3).  

De anser att man når fram till patienten på ett bättre sätt när man använder sig av MI. 

 

5.5.4 Positivt samtalsklimat 

MI- andan har ett stort fokus på att patienten ska känna sig accepterad och att det ska vara ett positivt 

samtalsklimat. I vissa fall där patienter har svårt att reflektera över sitt beteende och svårt att komma 

fram till egna idéer kan samtalsledaren be om lov istället för att bara ge traditionella råd:  

Alla familjer, både ungdomarna eller föräldrarna har inte alltid förmågan att producera en idé. De 

måste ha förslag att välja på eller förslag att tacka ja eller nej till och de kan man ju göra i en MI-anda 

genom att fråga om lov (I 2). 

 Om man når det positiva samtalsklimatet kan man komma långt med patientens beteendeutveckling: 

 Det är ju just det att man kan få kontakten, att man kan få de att öppna sig, att man kan få deras 

förtroende att de känner att man är intresserad av dom (I 1). 

 

5.6 Motivationsfokus för mål 
Enligt de professionella är motivationstrappan bra att ha i bakhuvet när man “bedömer” vilken 

motivationsnivå patienten är i. Ofta handlar MI-samtalen om att leda patienten till att sätta realistiska 

mål som är relativt lätta att nå. 

5.6.1 Motivationsaspekter 

Respondenterna var överens om att man måste ta reda på vilken motivation patienten har till förändring 

för att veta hur man ska lägga upp samtalet:  
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först och främst att man försöker lyfta fram de olika aspekterna kring motivationsbiten. Och då är det ju 

alla speglingar som hjälper att bygga tillsammans med klienten en bild av deras syn på problemet (I 4).  

 
För att ta reda på hur patientens motivation ser ut kan man använda sig av motivationstrappan:  

Alltså man lär sig att tänka att motivationen ser så himla olika ut också att man kan befinna sig på 

många olika ställen på den här motivationstrappan. Det gör att man också har förståelse för att man 

faktiskt kanske sitter här och inte vill göra någon förändring, eller att man har svårt att göra en 

förändring (I 6). 

MI handlar ofta om att få fram den inre motivationen hos patienten: 

 Men det är väl den regeln kanske, om det handlar om inre motivation så är det ju oftast MI som är… 

om man vill få patienten att öka den så att säga (I 5).  

För att få fram patientens inre motivation använder professionerna sig av reflektioner för att få igång 

patientens egna tankebanor:  

Många gånger så försöker man fiska så att de själva ska komma med idéerna. Gör de inte det så kan ju 

jag vara med och hjälpa till med idéer kring hur andra har gjort eller hjälpa dom att hitta strukturen (I 

2). 

5.6.2Målsättning 

Respondenterna berättar att patienter ofta kommer in med orealistiska mål vilket gör att det blir svårt för 

dem att ta tag i problemet själva. Därför handlar det ofta om att leda om deras tänk till att sätta mer 

kortsiktiga mål som är lättare att nå vilket gör att steget att börja inte känns lika utmanande: 

 Oftast är det att det blir för mycket för patienterna, att det blir för mycket att ta tag i… Ofta handlar det 

om vilka mål de har, att de kan ha orealistiska mål, ofta kan de ha svårt att sätta kortsiktiga mål… Så då 

handlar det mer om att hjälpa de sätta realistiska mål (I 5).  

MI handlar inte om att säga vad som är ett rimligt mål för patienten utan att man tillsammans hittar en 

målsättning med delmål som får patienten att känna motivation till förändring:  

Oftast handlar det om ganska små förändringar. Ett litet steg i taget så att de orkar hålla det liksom och 

att de känner att de gör framsteg och att de känner att man klarar av de mål man har satt upp (I 2). 
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5.7 En framtid med MI 
Alla respondenter tyckte att MI ska fortsätta finnas med hos yrken som har med människor att göra, de 

menar att MI inte bara är ett verktyg utan ett förhållningssätt. De nämner också att det finns några 

metoder som MI är kompatibelt med som tillexempel taktil massage eller KBT.  

5.7.1 Primärvården 

Alla professioner ser positivt på en framtid med MI och hoppas på att fler personal, speciellt i 

primärvården, börjar använda sig av MI. Resultatet visar att professionerna hoppas på att MI kommer få 

en större spridning i framtiden: 

 
 Ja alla som jobbar inom primärvården borde ju kunna det kan man tycka. Framför allt i sådana 

sammanhang där man är tidigt i vårdkedjorna för att om man har kommit längre fram i vårdkedjorna 

och man inte varit motiverad så kanske det har varit onödigt att man ens kom så lång in i vården. Om 

det var motivationen som var problemet så hade man kanske kunnat lösa problemet tidigare än så… Att 

det kan få mer spridning, eftersom det egentligen är en ganska enkel och lättillämpad metod för 

livsstilsförändringar (I 5). 

Professionerna är även överens om att MI inte bara är ett verktyg utan även ett förhållningssätt.  

’’Jag ser bara positivt på MI, jag tycker att det känns som en självklar metod att använda. Jag ser det ju 

liksom inte som ett verktyg och metod enbart utan det är som jag sa ett bra sätt att eller en bra grund för 

olika typer av behandlingar (I 6).  

 

5.7.2 Metoder som är kompatibelt med MI 

Majoriteten av professionerna använder sig endast av MI som metod: 

Jag kan nog inte säga att jag använder andra metoder än MI… MI finns alltid i bakhuvet (I 1). 

Det gavs några förslag på metoder som är kompatibelt med MI, bland annat mätbara test så som 

konditionstest för att motivera patienter:  

Sen kan jag ju använda konditionstest som utvärdering. Att göra ett konditionstest kan ju vara något för 

att öka motivationen… att man vill klara det (I 2).  

Att få patienten att känna sig bekväm och inte känna sig stressad är något som också framkommit vara 

en viktig faktor för att samtalet ska bli bra. Taktilmassage är en annan metod som det tagits upp i syfte 

med att få patienten att våga öppna upp sig: 
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 Då skulle man kunna ha taktil massage först och sen sitta och prata. Du stimulerar huden för att få 

igång den egna oxytocin produktionen va, lugn och ro, må bra och alltihopa va… det i kombination med 

träning för rätt person och samtal. De är ju en guld grej tillsammans (I 4).  

När man har kunskapen och en större bredd på olika metoder är MI bara en del av metoderna i 

“verktygslådan” som tas fram när det just gäller brist på motivationen. En av respondenterna nämnde att 

det i vissa fall inte är någon idé att använda sig av MI, om tillexempel föräldrarna är motiverade men att 

barnet har amotivation till en beteendeförändring anser hen att de passar bättre med tillexempel KBT:  

Barnet kanske inte har förmågan till att hitta den inre motivationen samtidigt som föräldrarna kan vara 

väldigt motiverade och har verkligen bestämt sig. Det är ju i sådana fall jag känner att MI kanske inte 

är min bästa väg framåt för då handlar det mer om att stötta föräldrar och strunta i barnens inre 

motivation för att barnet är för litet. Då får man fundera mer på de yttre motivationsfaktorer och kanske 

använda sig mer av KBT och liksom den sortens förstärknings mekanismer för att få barnet att ändå 

göra de som föräldrarna vill även fast de inte är motiverade (I5). 

 

5.8 Resultatsammanfattning  
Resultatet visar att MI är en fungerande metod när det gäller beteendeförändringar hos barn och 

ungdomar med övervikt. Respondenterna menar att det inte finns några nackdelar med att använda MI 

utan att nackdelana isåfall är hos samtalsledaren själv. Det framkom att det krävs övning för att kunna 

hålla i ett MI-samtal vilket även är anledningen till varför respondenterna tar upp att metoden bör 

användas kontinuerligt och att metodstödsgrupper behövs. MI är kompatibelt med andra samtals eller 

motivationsmetoder så som KBT, taktilmassage för att få personen att varva ner och våga öppna upp sig 

eller konditionstest för att få patienten motiverad till att öka resultatet på testet. Respondenterna var 

oense om hur effektivt MI är när det kom till att använda MI på yngre barn. 
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6 DISKUSSION  
Syftet med den här studien var att undersöka olika hälso- och sjukvårds professioners upplevelser av att 

använda motiverande samtal som metod för att stödja en beteendeförändring hos överviktiga barn och 

ungdomar. De professioner som studien avser är sjukgymnaster, dietister, sjuksköterskor, psykologer 

och skolsköterskor.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Utifrån syftet på den här studien valdes den kvalitativa datainsamlingsmetoden då den var mest lämplig 

eftersom man ville få mer djupa och utförligasvar på frågorna (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) så diskuteras det huruvida kvalitativa studiers och dess resultat är 

tillförlitligt och om det är trovärdigt. Det diskuteras även om studiens giltighet och överförbarhet.  

Urvalet som användes var bekvämlighet- eller tillgänglighetsurval samt snöbollsurvalet eftersom att de 

var de enklaste och snabbaste sättet att hitta respondenter. Svårigheterna med intervjuarbetet var att få 

tag på professioner som hade tid att ställa upp. Snöbollsurvalet var till stor hjälp i denna studie då en av 

respondenterna kunde ge förslag på två till som deltog. Målet från början var att få ihop cirka åtta 

intervjuer men när den sjätte intervjun genomförds kändes en så kallad mättnadskänsla av information 

för att uppnå studiens syfte och författaren var redo för att analysera materialet. Även den korta 

tidsramen gjorde att författaren valde att inte göra fler intervjuer. Anledningen till varför olika 

yrkeskategorier valdes var för att få en större bredd och få fram olika perspektiv på uppfattningen av att 

använda sig av MI på barn och ungdomar med övervikt. Både kvinnor och män i alla åldrar med olika 

lång erfarenhet deltog vilket ökade studiens tillförlitlighet. Kriterierna för att de professionella skulle få 

delta i studien var att de jobbade aktivt med MI idag och hade gått en utbildning i MI.  

Under intervjun användes ljudupptagare (intervjuarens Iphone) vilket är positivt enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) då intervjuaren kan lägga all fokus på intervjufrågorna och respondenternas svar. 

Detta ökar enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008)  studiens trovärdighet. För att öka studiens 

tillförlitlighet genomfördes en provintervju innan intervjuguiden fastställdes, provintervjun reviderades 

sen. En del frågor i intervjuguiden var upprepande och omformulerades därför för att få ett passa bättre 

in på studiens syfte. Det som författaren ser som en svaghet i studien är författarens brist på erfarenhet 

av att göra en kvalitativ studie, dock nämner Kvale och Brinkmann (2014) att intervjuer kan förbättras 

genom erfarenheter vilket författaren fick under genomförandet av studien.  

 

När intervjun genomfördes hade intervjusvaren ett empatiskt förhållningssätt för att skapa ett tryggt 

samtalsklimat vilket ökar trovärdigheten till att respondenterna ger ärliga svar. För att öka 

tillförlitligheten på resultatet användes samma frågor utifrån intervjuguiden på alla intervjuer (Kvale &  
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Brinkmann, 2014). Semistrukturerade intervjuer användes för att få ett naturlig flyt på intervjuerna och 

det fanns plats för frågor som kunde uppkomma under intervjuerna. Respondenterna svarade olika 

utförligt på frågorna, om intervjusvaren inte kände att de fått svar på frågan ställdes en följdfråga, alla 

frågor besvarades. Under själva intervjuerna sågs inga problem, det svåra var att få tag i respondenter då 

intervjuerna skedde precis innan sommarlov och många yrkesroller hade fullt på schema. 

 

Studiens tillvägagångssätt har beskrivits noga vilket är viktigt för att underlätta bedömningen av 

överförbarheter. Att det ska vara överförbart betyder att det ska finnas stor möjlighet att överföra 

resultatet på andra grupper, det är dock läsaren som bedömer om studien går att överföra i andra 

situationer(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman, Hällgren Granheim, 2008). Under processen har 

handledarna fått tagit del av materialet för att öka resultatets pålitlighet. För att öka pålitligheten ännu en 

grad skulle respondenternas kunna få ta del av resultatet innan det fastställdes, dock fanns inte den tiden 

i denna studie. 

All datamaterial som framkom från intervjuerna var relevant till studiens syfte, endast vissa delar i 

intervjuerna bortsågs då det inte hade någonting med ämnet att göra. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är det viktigt att intervjun uppnår en viss grad av kvalitet för rapporteringen av resultatet vilket 

författaren ansåg att intervjuerna gjorde. Eftersom det endast deltog sex personer i denna studie är det 

svårt att dra slutsatser på att resultatet i denna studie är överförbar i andra sammanhang. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att de olika professionerna upplevde en positiv effekt av att använda MI på barn 

och ungdomar med övervikt. Temat MI- en dynamisk implementerings process byggdes upp 

utifrån fem kategorier samt 17 underkategorier. Nedan följer en diskussion av några valda 

kategorier. 

 

6.2.1 Implementering av MI 
För att få en individ som är längst ner i motivationsstegen (amotiverad) eller är i stadie 1, 

förnekelsestadiet i den Transteoretiska modellen gäller de att hitta kreativa lösningar för att få de komma 

till ett samtal som förhoppningsvis kan höja deras motivations nivå (Rollnick, Miller & Butler, 2009). 

En av respondenterna (I 4) hade en lösning med att boka in en hörselkontroll, även fast det kanske inte 

behövdes för att få chansen att prata med patienten. Detta är enligt mig ett bra sätt att implementera MI 

på “svårfångade” individer som kanske är i riskzon för ett ohälsosamt beteende.  
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6.2.2 Generationsskillnader och kompatibla metoder  
I resultatet framkom även att de inte fanns några större generationsskillnader när de gällde 

implementeringen av MI, utan det hela handlar om att man ska kunna anpassa samtalet ut efter personen 

som sitter framför en. Det framkom att det kunde vara lite svårare att nå fram hos tonåringar vilket är 

förståeligt om man tänker på den kognitiva och socioemotionella utvecklingen som sker i den åldern. 

Naar-King och Suarez (2014) nämner dock att detta är en perfekt period att hjälpa ungdomarna ifrån ett 

ohälsosamt beteende på grund av de ständiga förändringarna. Jag menar att det därför kan vara 

betydelsefullt för en samtalsledare att ha kunskapen om den kognitiva och socioemotionella 

utvecklingen som sker hos ungdomarna för att främja de sunda beteendeförändringarna. En av 

respondenterna (I 5) nämnde dock att det är svårare att använda MI när det gäller yngre barn då man 

måste få med hela familjen på banan. Hen nämnde även att de är svårt att använda MI på yngre barn då 

de kanske inte alls motiverade eller ser någon mening med att tillexempel sluta äta godis och börja röra 

på sig. Det är i dessa fall det är viktigt att ha i åtanke att man kan ta till med andra verktyg än just MI. 

Därför lyfts frågan upp angående vilka metoder som är kompatibla med MI vilket framkommer bland 

annat att vara KBT, konditionstest eller taktil massage. En av respondenterna (I 2) nämner däremot att 

MI fungerar bäst i tidig ålder då det är mamman och pappan som måste ta tag i förändringsarbetet. Här 

anser jag att det beror helt på vilken synvinkel man ser det ifrån. Det är ju troligtvis lättare för barnet att 

göra en beteendeförändring när de är små, men då är det föräldrarna som får dra det stora lasset och när 

det gäller ungdomar är det de själva om får ’’dra lasset’’. Självklart är det viktigt att få till en 

beteendeförändring så tidigt som möjligt innan det gått för långt så att individen tillexempel fått 

följdsjukdomar.  

 

6.2.3 Kontinuitet  
I resultatet framkom det att för att få den bästa effekten av MI-samtal för barn och ungdomar gäller det 

att få in möten kontinuerligt. Resultatet visade även att man som samtalsledare behöver jobba 

kontinuerligt med MI för att upprätthålla kunskapen, hålla det vid liv och för att bli duktig på det. Miller 

och Rollnick (2009) nämner att det krävs övning och hårt arbete för att bli skicklig på att använda 

metoden. Att fortutbildning eller att få öva MI med tillexempel andra arbetskamrater som kan ge en 

feedback skulle vara något obligatoriskt för yrkesroller som jobbar med MI. Detta kan även kopplas till 

vad Naar-King och Suarez (2014) skrev om, att lära sig MI är som för en idrottare att lära sig en ny 

idrott. Det krävs mer än bara en 3 dagars utbildning, alltså även träning, lärande och feedback vilket 

respondenterna skulle få genom att gå i metodstödsgrupper. Detta påpekar även Miller och Rollnick 

(2009). De nämner att det krävs övning och hårt arbete för att bli skicklig på att använda metoden. Det är 

enligt författaren därför viktigt att se hur de professionella ser på användandet av MI. Om de tror på 

metoden och är intresserad av den kommer troligen effekten av användandet också ge bästa resultat. Det 
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var dock ingen av respondenterna i denna studie som gick i metodstödsgrupper vilket enligt författarens 

uppfattning kan ha berott på tidsbrist.  

 

6.2.4 Tidsbrist 
Det framkom att tidsbristen inom vården kan vara en av nackdelarna med att MI inte används där det 

egentligen skulle behövas. Uppfattningen om att ett MI-samtal tar längre tid än traditionell rådgivning är 

däremot olika hos respondenterna. De nämnde att det går snabbare för stunden att säga till en individ vad 

den ska göra och hur den ska gå tillväga, men att det i slutändan kommer ta mer av ens tid eftersom 

traditionell rådgivning inte visat sig vara lika effektivt som MI. Forsberg (2006) skriver att de finns stöd 

för att MI är mer effektivt än traditionell rådgivning när det gäller beteendeförändringar och att ett MI-

samtal inte behöver ta längre än 20 min för att ge effekt. Författaren anser att det har mycket att göra 

med hur bekväm samtalsledaren känner sig med att använda MI, om man vet hur man ska implementera 

det och hur man ska få fram ett effektivt och givande samtal kanske de inte behöver ta så mycket längre 

tid. 

 

6.2.5 Inre/yttre motivation och Målsättning 
Rollnick, Miller och Butler (2009) anser att det är något i den mänskliga naturen som gör att vi inte vill 

göra det vi blir tillsagda eller tvingade till att göra, det kan vara en anledning till varför MI fungerar 

bättre än traditionell rådgivning då man lockar fram patientens egen vilja. Mycket handlar om att hitta 

sin inre motivation och sin egen vilja. Yttre motivation kanske fungerar under en kort tidsperiod men när 

det gäller en beteendeförändring som ska hålla över en långtid måste det även finnas en inre motivation, 

speciellt när det gäller att bibehålla förändringen. En person med inre motivation har ofta hög self-

efficacy vilket har stor betydelse för att klara av att göra en beteendeförändring (Hassmén, Kenttä & 

Gustafsson, 2009;Faskunger & Nylund, 2014). Jag anser att om man som samtalsledare ger positiv 

feedback och lyfter upp samt ser de små saker som gått bra och sen försöker tona ner det som gått 

mindre bra kan detta få en positiv påverkan på patientens self-efficacy. 

Under intervjuerna framkom det att många ungdomar kommer till dem med skyhöga mål som ofta är 

svåra att nå. Här har samtalsledaren en viktig del att vägleda dem till att förstå att delmål måste sättas. 

Rollnick, Miller och Butler (2009) nämner att stadie 3 i den Transteoretiska modellen, 

förberedelsestadiet, är ett viktigt stadie att inte hoppa över då det ökar risken för snedsteg. Därför är det 

viktigt som samtalsledare att leda patienterna till att sätta realistiska mål samt att patienten själv få tänka 

över vad som känns bra för dem. Stadierna i den Transteoretiska modellen (Prochaska & DiClemente, 

1983) kan vara bra att ha i bakhuvet när man ska använda sig av MI, speciellt under de fyra första 
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stadierna där mycket stöttning och positiv feedback behövs för att hjälpa barnet eller ungdomen att 

reflektera över sitt ohälsosammabeteende.  

 

6.2.6 Primärvården och positivt samtalsklimat 
Om MI användes mer i primärvården kanske det skulle sparas både pengar och tid. Jag menar att 

kostnader för behandlingar av tillexempel hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar så som 

depression som är starkt kopplade till hälsobeteende och livsstil skulle kunna minskas om man 

fick hjälpen till en beteendeförändring i ett tidigt skede. WHO (2015) skriver att barn med fetma 

har större chans att förbli överviktiga som vuxna och hamnar mycket lättare i riskzonerna för att 

bli kroniskt sjuka. Just därför är det viktigt att man tar tag i den ohälsosamma vanan i tidig ålder 

och hjälper föräldrar, ungdomen eller barnet för att hitta motivationen till förändring. 

 

I resultatet framkom det att MI-samtal har stora möjligheter till att motivera barn och speciellt ungdomar 

med övervikt till en beteendeförändring, även att det hjälper till att skapa ett bra samtalsklimat. 

Respondenterna nämner att de är viktigt att låta patienten själv ska få fundera över sina förändringar och 

ta fram en plan för förändring, vilket även FYSS (2008) lyfter.  

 

6.2.7 Utmaningar och svårigheter 
Något som nämndes i tidigare forskning är att MI visat sig ha goda effekter när det kommer till 

minskning i BMI och ökad fysisk aktivitet tillsammans med viktminskningsprogram (West et al. 2007; 

Gourlan, Sarrazin & Trouilloud, 2013). Alla professioner jag intervjuade har olika yrken och därför 

också olika tillgångar, kunskap och förutsättningar. Att kunna erbjuda barn och ungdomar med övervikt 

hjälp från alla yrken så som träningsgrupper, kostupplägg och kostföreläsningar, MI-samtal och om så 

behövs andra motivationsmetoder som diskuterats skulle man säkert se ett ännu bättre resultat på ett 

förbättrat hälsobeteende hos patienterna. Om jag förstått de rätt så ligger bristen just idag på just 

träningen, att man inte har tillräckligt med tid för att kunna erbjuda patienterna hjälp med träningen utan 

att de är något de ska fixa på egenhand genom samtals stöttning och träningsupplägg.  

De nackdelar som framkom i resultatet hade ingenting med själva MI-metoden att göra utan de låg hos 

samtalsledaren. Att det kunde kännas manipulativt och att det var svårt att hålla sig till MI ibland när 

man kände att man inte kom något vart och hade bra råd att ge. Det framkom att det är ens eget tålamod 

men att det inte är något hinder med just MI som metod. En av de fyra vägledande principerna inom MI 

enligt Rollnick, Miller och Butler (2009) är rättningsreflexen vilket innebär att samtalsledaren måste 

motstå ifrån att rätta patientens värderingar och istället lyssna. Som nämndes tidigare gäller det att känna 

sig bekväm med metoden för att få ett bra samtalsklimat och för att undvika att respondenterna ska 

känna som de gör kanske metodgrupper vore bra för att få öva på det dem tycker är jobbigt.  
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6.2.8 En framtid med MI 
Respondenterna ansåg att MI är något som borde finnas kvar i framtiden eftersom det visat sig ge positiv 

effekt gällande beteendeförändring hos barn och ungdomar. Eftersom samhället är så idag, att individen 

själv vill kunna vara delaktig i ett val. De vill säga om någon säger åt en vad man ska göra kanske det 

drivs av yttre motivation och inte den inre som MI strävar efter att uppnå menar författaren. MI-samtal 

är något som bör användas mer inom primärvården menar en av respondenterna (I 5) eftersom det ofta 

kan vara motivationen som saknas vid behovet av en beteendeförändring.  

MI är något som respondenterna rekommenderar till alla som jobbar med människor, även fast själva 

metoden visat sig inte fungerar på diabetes patienter verkar man kunna använda sig av MI-andan för att 

bygga en god relation (SBU, 2009; Socialstyrelsen, 2014). 

 

6.3 Framtida forskning 

Övervikt och den ohälsosamma levnadsvanan som växer hos barn och ungdomar är ett aktuellt ämne just 

nu och kommer nog att fortsätta debatteras under en lång tid framöver. Med tanke på hur samhället 

byggs, de höga priserna på nyttig och ekologisk mat, stressen och skärmtiden som ökar och den dagliga 

vardagsmotionen som minskar så finns det mycket viktigt forskning som behövs göras. Bland annat 

angående vilken metod som fungerar bäst för att motivera individen till att leva en hälsosam livsstil. 

Förslag på framtida forskning skulle kunna vara att testa motiverande samtal på barn och ungdomar med 

övervikt genom att göra en kontrollgrupp som får traditionell rådgivning och en som får motiverande 

samtal under en viss tid för att se om det visas några skillnader. Denna typ av experimentella studier har 

gjorts på vuxna, men det saknas forskning som handlar specifikt om barn och ungdomar med övervikt 

vilket vore betydande för den framtida utvecklingen och spridningen av MI hos yrkesroller som jobbar 

med människor.  

 

6.4 Slutsats  
Slutsatserna som dras utifrån de sex intervjuer som är gjorda i denna studie är att MI är en fungerande 

metod för att motivera ungdomar, dock var respondenterna oense om hur metoden fungerade på yngre 

barn. Respondenterna nämnde att de använder sig av MI vid i stort sätt i alla samtal. Implementeringen 

av MI sker på olika sätt beroende på vilken yrkesroll respondenterna hade. Vissa patienter var där på 

remiss medan vissa fick ta till kreativa lösningar för att få patienter att komma. Möjligheterna med MI är 

att man ofta ser att det händer något hos patienten. Det ger patienten en möjlighet att reflektera över sitt 

beteende genom samtalsledarens samtalsmetod med reflektioner och öppna frågor vilket också leder till 

att patienten kan lägga upp en mer strukturerad plan över vad som behövas ändras. MI är kompatibelt 
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med fler olika modeller, dock var de inte många av respondenterna som använde andra metoder än MI. 

De professionella ansåg att det behövdes metodstödsgrupper för att upprätthålla kunskapen och för att 

behålla självsäkerheten för att hålla ett MI-samtal.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide,

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Tema,1:,Utbildning,

• Vad!gick!du!för!utbildning!i!MI?!

4När?!Längd!på!utbildning?!

4Hur!var!denna!utbildning,!vad!tog!du!med!dig!ifrån!den?!

4!Om!du!fick!gå!den!igen,!finns!det!då!något!du!skulle!ändra!eller!utveckla?!

Tema,2:,Kunskap,

• Berätta!om!dina!erfarenheter!av!MI.!

• Vill!du!berätta!om!hur!ett!MI!samtal!går!till?!

4 Vilka!framsteg!har!du!sett?!

• Kan!du!berätta!öppet!om!hur!du!ser!på!att!använda!MI!med!ungdomar?!

Tema,3:,Användbarhet,

• När!använder!du!metoden!MI?!

• Vid!vilka!tillfällen!använder!du!inte!MI?!

• Kan!du!berätta!om!vilka!möjligheter!du!upplever!att!det!finns!med!MI?!Vart!ser!

du!MI!som!mest!positivt!och!användbart?!

• Hur!tycker!du!metoden!funderar!på!ungdomar?!Finns!de!generationsskillnader!

på!hur!det!fungerar?!

Följdfrågor,
4 Hur?!/!På!vilket!sätt?!

4 Kan!du!utveckla!!

4 Kan!du!ge!några!exempel?!

4 Hur!löste!du!det?!

4 Vi!var!inne!på!det!men!

skulle!vilja!fördjupa…!

!

Bakgrundsfrågor,
• Hur!länge!har!du!jobbat!

som!“!”?!

• Hur!länge!har!du!jobbat!

med!metoden!

motiverande!samtal?!

!
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Tema 4: Hinder  

• Finns det några hinder med MI? 

• Arbetar du med några andra metoder?  

  -Vilka? 

 -Vad är de som gör att du väljer MI? 

• Vilka begränsningar upplever du att det finns med MI? Finns det något i ditt arbete som 

begränsar användandet? 

 

 

Tema 5: Upplevelser med beteendeförändringsarbetet  

• Vad är styrkorna med MI?  

• Vad är svagheterna?  

• Hur får du en passiv klient mer aktiv? (från amotivation eller yttre motivation till att hitta sin 

inre) 

• Vilka resultatet/effekter upplever du av ett motiverande samtal?  

• Om någon kommer tillbaka och de gått åt fel håll? Hur lägger du upp det då? 

 

Tema 6: Framtid 

• Vad anser du om framtiden och MI som verktyg? 

• Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

 

Hej! 
 
Jag heter Linnea Bruhn och läser sista året på idrottsvetenskap med inriktning idrottscoaching 
på Karlstad Universitet. Jag ska genomföra mitt examenarbete vars syfte är undersöka olika 
hälso- och sjukvårds professioners upplevelser av att använda motiverande samtal som metod 
för att stödja en beteendeförändring hos överviktiga ungdomar. De professioner som studien 
avser är sjukgymnaster, dietister, sjuksköterskor, läkare och skolsköterskor. Studien kommer 
att genomföras med hjälp av intervjuer. I och med den ökade fysiska inaktiviteten hos barn 
och ungdomar anser jag det viktigt att undersöka om detta är en fungerande motivations 
metod för att förebygga ohälsan som växer i samhället. 
 
Intervjuerna beräknas ta ca 30 min och kommer genomföras genom ett personligt möte. 
Deltagandet är frivilligt och du som deltagare kan när som helst under intervjun välja att 
avbryta din medverkan eller inte svara på vissa frågor utan att ge några skäl. Alla uppgifter 
behandlas konfidentiellt och varken du som deltagare eller din arbetsplats kommer att nämnas 
i uppsatsen. Intervjun kommer att spelas in och de inspelade materialet kommer endast 
användas för forskningssyfte. Du har rätt att under datainsamlingsperioden ta del av det 
material som samlats in genom din medverkan genom att kontakta mig på nedanstående 
kontaktuppgifter. Vid ett deltagande ger du ditt godkännande till att medverka i studien. 
Uppsatsen är planerad att publiceras på Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). När uppsatsen 
är färdigställd i juni 2016 får du ta del av studiens resultat.  
 
För att göra denna undersökning möjlig är jag ytterst tacksam om du vill ställa upp på en 
intervju. Har du frågor kring intervjun och studien kan du kontakta mig på kontaktuppgifterna 
nedan. 
 
Hoppas du vill delta! 
Tack på förhand. 
 
Linnea Bruhn 
Tel: 070-6046015 
Mail: linnea_bruhn@hotmail.com 

 


