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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vårdpersonal kan hjälpa patienter skapa motivation inför en 

beteendeförändring med motiverande samtal (motivational interviewing, MI). MI är en form 

av vägledning som hjälper patienter framkalla egna argument för en förändring. MI främjar 

även samarbetet mellan vårdpersonal och patient. 

Syfte: Att undersöka sjukgymnasters upplevelser av MI vid patientmöten.   

Metod: Fyra sjukgymnaster som ansåg sig arbeta med MI intervjuades i en 

semistrukturerad intervju. Intervjumaterialet bearbetades sedan genom en kvalitativ 

innehållsanalys med en induktiv ansats.  

Resultat: Sjukgymnasterna hade övervägande positiva upplevelser av MI och upplevde att 

MI är bra då patienter ska genomgå en beteendeförändring. Sjukgymnasterna upplevde 

också att de får en bättre bild av patientens situation och ett bättre samarbete med patienten 

med hjälp av MI. Sjukgymnasterna upplevde att det förekommer vissa svårigheter med 

användandet av MI och att några patientkategorier kan försvåra arbetet. Dock upplevde de 

att deras arbete blivit bättre med MI och att patienten är mer delaktig i sin behandling.  

Slutsats: Sjukgymnasterna upplever att MI förändrat deras arbetssätt och förhållningssätt 

till det positiva. Författarna anser att det vore bra att göra större och kvantitativa studier för 

att kunna generalisera resultatet till en större population. 

Nyckelord: beteendeförändring, MI, motiverande samtal, patientmöten, sjukgymnastik. 



ABSTRACT 

Background: Healthcare professionals can help patients create motivation for a behavioral 

change through motivational interviewing, MI. MI is a form of guidance to help patients 

develop their own arguments for a change. MI also promotes collaboration between 

healthcare professionals and patients. 

Objective: The purpose of this study was to study physiotherapist’s experiences of MI in 

patient care. 

Method: Four physiotherapists who considered themselves to work with MI were 

interviewed in a semi-structured interview. The interview material was analyzed through a 

qualitative content analysis with an inductive approach. 

Results: The physiotherapist’s experiences of MI were generally positive. The 

physiotherapists experienced that MI is good when patients are going to have a behavioral 

change. The physiotherapists also felt that they get a better picture of the patient´s 

perspective and better cooperation with the patient using MI. The physiotherapists felt that 

there are some difficulties with the use if MI as well as some categories of patients that can 

complicate the work. However, they feel that their own work has been improved with MI and 

that the patient is more involved in their treatment. 

Conclusion: The physiotherapists felt that MI changed their approach and attitude in a 

positive way. The authors think it would be good to do bigger and quantitative studies in 

order to generalize the results to a larger population. 

Keywords: change of behavior, MI, motivational interviewing, patient care, physical 

therapy. 
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1 INLEDNING 
På Mälardalens högskola har sjukgymnastprogrammet en beteendemedicinsk profil vilket 

innebär att studenterna utvecklar en helhetssyn, enligt en biopsykosocial modell, på 

patientens problem. Studenterna utbildas i ett systematiskt arbetssätt för att hantera de 

fysiska, psykologiska och omgivningsrelaterade faktorer som kan påverka patientens 

situation. Social kognitiv teori, SCT, och transteoretisk modell, TTM, är några av de teorier 

och modeller som studenterna utgår ifrån. De utbildas också i att arbeta utifrån en 

beteendemedicinsk problemlösningsmodell där patientens beteende, dvs. vad han/hon 

tänker, gör och känner, är det centrala. Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) 

är en form av vägledning som används för att hjälpa patienten att skapa motivation inför en 

beteendeförändring. Vi utbildar oss till sjukgymnaster på Mälardalens högskola och ser det 

därför som en självklarhet att ta hänsyn till och förstå patientens beteende. På 

sjukgymnastprogrammet har vi haft en kort introduktion i MI och blev väldigt inspirerade av 

denna. Introduktionen ledde till att vi ville fördjupa oss i vad sjukgymnaster har för 

upplevelser av MI. Genom att genomföra denna studie såg vi en chans att fördjupa våra 

förkunskaper om MI och förbättra vårt beteendemedicinska arbetssätt. Detta ligger som 

grund för genomförandet av denna studie. 

2 BAKGRUND 

2.1 Kommunikation inom vården 

För att mötet mellan vårdpersonal och vårdtagare ska bli så givande som möjligt är det viktigt 

att båda parter förstår varandra. Inom hälso- och sjukvård lyfts kommunikationens betydelse 

fram allt oftare (Fossum, 2007). Ordet kommunikation kan definieras som något som blir ett 

”ömsesidigt utbyte” (Nationalencyklopedin, 2012, a) och består av samtal och bemötande 

(Fossum, 2007). Förutsättningar för ett bra samtal mellan vårdpersonal och vårdtagare är en 

samtalsvänlig miljö. Det kan t.ex. innebära att den samtalstid som krävs för att skapa kontakt 

med patienten avsätts, där dialogtiden bl.a. ska innebära tystnad (Andersson-Höglund & 

Hedman-Ahlström, 1996). För att skapa en god kontakt med patienten är det även viktigt att 

vårdgivaren har ett mål med samtalet och är fokuserad på det patienten säger (Carlson, 

1991). Vårdpersonalens bemötande spelar en stor roll för patienten, att vara artig och vänlig 

kan ses om ett bra underlag för respektfullt bemötande (Fossum, 2007). 

2.2 Motivation 

Personal inom hälso- och sjukvård ägnar mycket tid åt att hjälpa patienter förändra sitt 

beteende i syfte att förbättra sin hälsa (Rollnick, Miller & Butler, 2009). Motivation är enligt 

Hassmén, Hassmén och Plate (2003) en förutsättning för att lyckas med en prestation. 
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Motivation kan delas in i inre och yttre motivation. Inre motivation innebär att en person gör 

något endast för att utförandet medför glädje och tillfredsställelse, t.ex. någon spelar fotboll 

för att själva utförandet är roligt. Yttre motivation innebär att en person gör något för att 

konsekvensen av utförandet medför något positivt (Hassmén et al., 2003), t.ex. någon spelar 

fotboll för att tjäna pengar. Hassmén et al. (2003) menar att det är viktigt att patienten 

skapar en inre motivation inför en beteendeförändring. Då genomförs förändringen för 

patientens egen skull, för att patienten känner tillfredsställelse av förändringen.  

För att framkalla motivation till en beteendeförändring anser Farbring (2010) att patienten 

själv bör uttrycka en önskan om förändring. Det medför att patienten blir mer delaktig i 

förändringsarbetet. Om patienten istället uttrycker ett motstånd till beteendeförändring finns 

en risk att förändringen uteblir. Farbring (2010) menar också att vårdgivaren ska visa 

empati, patientens förtroende för vårdgivaren blir då större och chansen att patienten 

framkallar motivation till en förändring ökar. Även Holm (2005) betonar vikten av att 

vårdgivaren visar empati. Vårdgivarens empatiska förmåga är viktig för att vårdgivaren och 

patienten ska skapa en god relation och ett gott samarbete. Om vårdgivaren visar empati 

känner patienten ökat stöd och trygghet (Holm, 2005). Rollnick et al., (2009) förklarar att 

vårdgivaren kan påverka patienternas motivation, till att ändra sitt beteende, genom att 

samtala med patienten med hjälp av MI. 

2.3 Motiverande samtal (MI) 

”Inom MI frågar man om patientens egen önskan, förmåga, skäl och behov. Man frågar 

varför de skulle vilja genomföra förändring, hur de skulle kunna tänka sig att göra, av 

vilket skäl och hur viktigt det är för dem” (Rollnick et al., 2009, s. 155). 

MI är en form av vägledning som används för att hjälpa patienter skapa motivation. Det är 

framförallt patientens inre motivation som förstärks och målet är att patienten ska bli redo 

för en beteendeförändring (Rollnick et al., 2009). MI utvecklades i början av 1980-talet av 

William R Miller, en amerikansk psykolog och professor. Samtalstekniken användes primärt 

för alkoholberoende patienter men utvecklades senare i samarbete med Steven Rollnick för 

att bl.a. användas inom hälso- och sjukvård. Rollnick et al. (2009) har skaffat sig kunskap om 

vårdpersonals arbete och har därefter utvecklat en teori om hur MI kan tillämpas inom hälso- 

och sjukvård. Rollnick et al. beskriver MI på följande sätt: ”MI fungerar genom att aktivera 

patienternas egen motivation till förändringen och följsamhet till behandling” (2009, s. 28). 

När vårdpersonal använder sig av MI blir patienterna mer delaktiga i samtalen. Patienten tar 

då en större roll i rådgivningen (Miller & Beech, 2009). I samtalet får patienten hjälp med att 

framkalla egna argument för en beteendeförändring, som i sin tur ökar motivationen inför 

uppgiften (Rollnick et al., 2009). Forskning på amerikanska överviktiga barn mellan 11-18 år, 
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tyder på att användandet av MI kan underlätta förändringar i barns beteende. De kan enklare 

förändra sina mat- och motionsvanor till det bättre. MI kan användas för att öka barns inre 

motivation vilket kan hjälpa dem att skapa egna argument för en beteendeförändring (Bean, 

Mazzeo, Stern, Bowen & Ingersoll, 2011). En studie från USA har påvisat att polisers fysiska 

aktivitet ökade, då deras coacher använde sig av tillvägagångssättet inom MI. Studien syftade 

till att undersöka hur polisers kondition, blodfetter och träningsintresse påverkades då 

träningsledarna använde MI. Alla variabler förbättrades och i studien bekräftas att polisers 

beteendeförändring underlättas med MI (Anshel & Kang, 2008).  

När MI används inom vården, bör det vara ett samarbete mellan patienten och vårdgivaren. 

De beslutar gemensamt om vad patienten ska åtgärda (Rollnick et al., 2009). Enligt Lane, 

Johnson, Rollnick, Edwards & Lyons (2003) upplever vårdpersonal, efter utbildning inom 

MI, att deras samtal med patienter blir bättre. De anser sig ha lättare för att ta itu med 

patientens livsstilsfrågor. En annan studie, på sjuksköterskor som praktiserat MI i ca 1 år, 

visar att de tycker sig mer engagerade i samtalet med patienten efter en MI-utbildning 

(Söderlund, Nilsen & Kristensson, 2008). Sjuksköterskorna menar att de lyssnar bättre och 

kan tydligare visa det för patienten. Sjuksköterskorna uttrycker också att det kan vara svårt 

att använda MI på patienter som inte accepterar sitt eget ansvar för sin hälsa. 

Sjuksköterskorna tycker även att den erfarenhet och övning som förutsätts för att genomföra 

ett bra samtal är en svårighet för användandet av MI (Söderlund et al., 2008). En 

litteraturstudie (Dahlqvist & Jonsson, 2010) beskriver att sjuksköterskor upplever att MI 

bidrar till att de på ett bättre sätt kan hjälpa patienter förändra negativa beteenden. 

Sjuksköterskorna upplever även att MI är enkelt och ökar möjligheten för vårdgivaren och 

patienten att få ett bra utbyte av varandra. Studien visar också att MI hjälper 

sjuksköterskorna att avgöra när en patient är redo för en förändring (Dahlqvist & Jonsson, 

2010). Vårdpersonals tilltro till att kunna hjälpa HIV-smittade patienter med en bra 

hälsorådgivning, har påvisats öka då de fått utbildning inom MI (Byrne, Watson, Butler & 

Accoroni, 2006).  

Patienter vägleds genom att få olika alternativ av vårdgivaren men slutligen göra ett 

självständigt val. Inom MI beskrivs fyra vägledande principer (Rollnick et al., 2009): 

• Vårdgivaren vill ofta tala om för patienter att de ska ändra sitt levnadssätt, detta sker 

oftast som en reflex och kallas rättningsreflex. Vårdgivaren bör motstå 

rättningsreflexen för att på bästa sätt plocka fram patientens egna argument till 

förändring. Tillrättavisning av patienten kan leda till att han/hon skapar motstånd 

och sannolikheten att en förändring sker minskar (Rollnick et al., 2009). Vårdgivaren 

bör istället framkalla förändringsprat som innebär att patienten uttrycker någon form 
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av önskan om förändring.”När du hör förändringsprat, vet du att du gör rätt” skriver 

Rollnick et al. (2009, s. 67). Exempel på förändringsprat: ”Jag önskar att…”, Jag 

skulle vilja att…”, Jag skulle behöva…” (s. 67-68). Samtalet är felaktigt om patienten 

börjar försvara sin situation. 

• Vårdgivaren bör uppmärksamma patientens värderingar och intressen, därefter förstå 

och utforska patientens motivation. Ett exempel kan vara att fråga hur patienten vill 

genomföra förändringen (Rollnick et al., 2009).  

• Vårdgivaren bör lyssna på ett medvetet sätt genom att visa intresse för patienten. 

Därefter bör vårdgivaren bekräfta för sig själv att han/hon förstått vad patienten sagt 

och utifrån det skapa en hypotes (Rollnick et al., 2009).  

• Empowerment betyder ”kunna formulera sina egna mål och ta makt över sitt eget liv” 

(Nationalencyklopedin, 2012, b). Vårdgivaren bör kunna hjälpa patienten skapa 

empowerment (Rollnick et al., 2009). 

Vårdgivaren måste bemästra de olika färdigheter som finns inom MI för att kunna vägleda 

patienten på bästa sätt (Rollnick et al., 2009). De färdigheter och verktyg som beskrivs nedan 

är de som Rollnick et al. (2009) menar bör användas inom hälso- och sjukvård.  

2.3.1 Färdigheter inom MI  

Rollnick et al. (2009) betonar vikten av att kunna hantera olika färdigheter inom MI 

eftersom det leder till att arbetet blir tidseffektivt och ger goda resultat. Vårdgivaren 

använder de färdigheter som han/hon anser behövs för att vägleda patienten mot en 

förändring, vilket innebär att alla färdigheter inte behöver ingå i ett samtal.  

Vårdgivare kan formulera frågor till patienten på två olika sätt: som öppna eller slutna frågor. 

Öppna frågor, t.ex. ”berätta hur det fungerar för dig att ta din medicin”, har inga självklara 

svar, de skapar utrymme och hjälper vårdgivaren att framkalla vad patienten känner och 

upplever. Slutna frågor, t.ex. ”har du tagit din medicin?”, leder till korta, specifika svar. En 

färdighet inom MI är att kunna formulera öppna frågor som bör användas mer än slutna 

frågor (Rollnick et al., 2009). En annan färdighet som beskrivs inom MI är konsten att 

verkligen lyssna. När vårdgivaren noga lyssnar på vad patienten säger kan viktig information 

fångas upp snabbare och en bättre relation med patienten skapas. Bekräfta, summera, att låta 

det var tyst, korta sammanfattningar och medvetna reflektioner är ytterligare färdigheter 

som beskrivs inom MI. För att vårdgivaren ska kunna påvisa för patienten att han/hon 

verkligen lyssnar och förstår är det bra att muntligt bekräfta och summera det som patienten 

sagt. Det är viktigt att vårdgivaren är närvarande i sina tankar och fokuserar på det som sägs. 

Tystnad under samtalen kan ge möjlighet till eftertanke för både vårdgivaren och 

vårdtagaren, därför är det viktigt att vårdgivaren vågar låta det bli tyst (Rollnick et al., 2009). 

Vårdgivaren bör göra korta sammanfattningar med egna ord för att inte kopiera patienten. 



5 

Detta stimulerar till ytterligare utveckling av samtalet då patienten märker vårdgivarens 

närvaro och en helhetsbild, med fokus på patientens problem, skapas. På ett medvetet sätt 

bör vårdgivaren reflektera patientens förändringsprat eftersom önskan om en förändring ska 

fångas upp, förtydligas och förstärkas för patienten. Inom MI ingår också en färdighet som 

innebär att vårdgivaren bör kunna informera sin patient i dialog. Informationsutbytet sker då 

genom att vårdgivaren ställer en öppen fråga, t ex. ”Vad skulle du helst vilja veta om...?”, till 

patienten för att locka fram vad han/hon vill ha för information. Efter en sådan fråga är 

patienten öppen för att ta in information och har gett vårdgivaren tillåtelse att informera. 

Därefter ställer vårdgivaren återigen en öppen fråga, t ex ”vad betyder det här för dig?”, för 

att få svar på hur patienten uppfattat det vårdgivaren har förmedlat. Att informera i dialog 

hjälper vårdgivaren att förmedla en rimlig mängd information till patienten. Det hjälper 

också vårdgivaren att försäkra sig om att patienten förstått det vårdgivaren sagt (Rollnick et 

al., 2009). 

2.3.2 Verktyg inom MI  

Två verktyg som beskrivs inom MI är ambivalenskorset (se bilaga A) och en modifierad 

Visuell Analog Skala (VAS) (se bilaga B). Vårdgivaren använder de verktyg som han/hon 

tycker kan förtydliga patientens situation, vilket innebär att verktygen inte alltid behöver 

användas (Rollnick et al., 2009). 

Ambivalens beskrivs som ”kluvenhet, vacklan mellan intressen” (Nationalencyklopedin, 

2012, c) och det är lätt att fastna i sin egen ambivalens. Använder patienten ordet ”men” mitt 

i en mening kan det vara ett tecken på ambivalens, argumenten på varsin sida om ordet kan 

då ”ta ut varandra och resultatet blir att ingenting händer” (Rollnick et al., 2009, s. 64). 

Ambivalenskorset kan användas på patienter som är tveksamma inför en förändring och 

används inom MI. Det kan hjälpa patienterna att få kontroll över sin kluvenhet då de får väga 

för- och nackdelar med en beteendeförändring. Tillsammans med patienten går vårdgivaren 

igenom följderna av olika för- och nackdelar för att så småningom komma fram till vad som 

väger tyngst hos patienten. Detta verktyg kan tydligt visa om patienten prioriterar en 

förändring (Miller & Rollnick, 2010).  

Self-efficacy är ett begrepp som ingår i social kognitiv teori, SCT (Bandura, 1997). Begreppet 

är översatt av Åsenlöf (2009, s. 17) som ”en individs tilltro till sin egen förmåga att utföra ett 

speciellt beteende i en specifik situation”. Inom MI får patienterna skatta sin tilltro till sin 

egen förmåga att genomföra en förändring enligt en modifierad VAS, en skattningsskala 

graderad från noll-tio (Redke, 1999). Om en patient skattar noll innebär det att han/hon har 

en mycket låg tilltro, skattas istället tio innebär det en mycket hög tilltro. Patienterna får även 

skatta sin motivation till att genomföra förändringen, där noll innebär mycket låg motivation 
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och tio att motivationen är mycket hög (Rollnick et al., 2009). Patienterna får skatta genom 

att ange en siffra mellan noll-tio, ett heltal. Det är viktigt att vårdgivaren och patienten har en 

god kontakt innan VAS används, för att skattningen ska bli så trovärdig som möjligt. Är 

kontakten bristande finns en risk att patienten skattar det han/hon tror vårdgivaren vill se 

(Rollnick et al., 2009). VAS hjälper vårdgivaren att göra en objektiv bedömning av patientens 

subjektiva upplevelse (Redke, 1999). Eftersom patientens uppfattning överförs till en siffra 

kan vårdgivaren lättare se en förändring över tid (Jensen, Chen & Brugger, 2002). Aitken 

(1969) har visat att VAS har många fördelar. En fördel är att det går snabbt för patienten att 

markera på skalan och varken vårdgivaren eller patienten behöver anstränga sig särskilt 

mycket.  

2.3.3 MI i samband med SCT och TTM  

Inom beteendemedicin kan patientens problem undersökas utifrån SCT där individen, 

beteendet och omgivningen integrerar och påverkar varandra (Bandura, 1997). MI hjälper 

vårdpersonal att få en tydlig bild av patienters beteende: vad de gör, tänker och känner 

(Rollnick et al., 2009). Inom MI är det väsentligt att patienten skattar sin tilltro till sin egen 

förmåga att genomföra en bestämd beteendeförändring för att vårdgivaren ska få en tydligare 

bild av hur stor patientens tilltro är (Rollnick et al., 2009). 

Det är av stor betydelse att vårdgivaren kan identifiera var patienten är i sitt 

förändringsarbete. Då kan vårdgivaren bemöta patienten på rätt förändringsstadium 

(Prochaska, Redding & Evers, 2002) och möjligheten att hjälpa patienten ökar (Jensen, 

Nielsen & Kerns, 2003). Detta underlättas med hjälp av MI (Rollnick et al., 2009). Shinitzky 

och Kub (2001) har visat att MI i samband med identifiering av patienters förändringsstadier 

resulterat i ett bättre patientmöte där vårdgivaren enklare lyckats föra patienten mot den 

önskade förändringen. Patienten kan då själv lättare förändra sitt beteende mot förbättrad 

hälsa. Förändringsstadier ingår som en del i transteoretisk modell, TTM. Utifrån hur 

patienten upplever sin situation kan vårdgivaren identifiera vilket förändringsstadium 

patienten befinner sig på. Det är fem olika förändringsstadier som beskrivs (Prochaska et al., 

2002):  

• Prekontemplation – patienten förnekar/är omedveten om problemet 

• Kontemplation - medveten om problemet och överväger en förändring 

• Preparation – redo för en förändring och provar sig fram 

• Aktion – synbar beteendeförändring men kan drabbas av återfall 

• Bibehållande – stabilisering av förändringen och förebygger återfall 
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2.4 Sjukgymnastik och MI 
Sjukgymnastikens främsta syfte är att främja rörelsebeteende och rörelseförmåga utifrån de 

rörelseförutsättningar som individen har. Syftet med en sjukgymnasts arbete skiljer sig 

därför en del från övrig vårdpersonals. Inom sjukgymnastiken ses individers rörelser som 

redskap för att uppnå hälsa (Adlerton & Nordmark, 1993). Sjukgymnaster arbetar med 

träning och rehabilitering av patienter med fysisk eller psykisk problematik som t.ex. 

avvikelser i rörelseorganen, skador i nervsystemet och psykologiska funktionsnedsättningar. 

I likhet med övrig vårdpersonal är sjukgymnaster verksamma inom primärvård, slutenvård, 

kommun och företagshälsovård. Det finns även sjukgymnaster som är privatpraktiserande 

(Nationalencyklopedin, 2012, d). En stor del av sjukgymnastens arbete handlar om 

patientmöten, om att främja förändring hos patienter och om att motivera patienter till fysisk 

aktivitet. Sjukgymnaster kan därför precis som andra vårdprofessioner använda sig av MI. 

Rollnick et al. (2009) menar att MI ”kan tyckas både bekvämt och bekant” (s. 37) men ändå 

vara svårt att integrera i det sjukgymnastiska arbetet. Inom dagens hälso- och sjukvård är det 

generellt ett hektiskt tempo och vissa menar att det inte finns tid för MI (Rollnick et al., 

2009). Det går inte att generalisera de resultat som framkommit i studier gjorda på t.ex. 

sjuksköterskor och MI eftersom sjukgymnaster är en egen profession vars arbete skiljer sig 

från övrig vårdpersonals.  

2.5 Problemformulering 
Det är viktigt att patienter känner sig motiverade till att genomföra en beteendeförändring 

och vårdpersonal kan genom en bra kommunikation hjälpa patienter att skapa motivation. 

MI innehåller konkreta färdigheter och verktyg som bidrar till en bra kommunikation samt 

underlättar för samtalet mellan vårdgivare och patient. Sjukgymnasters arbete handlar ofta 

om att hjälpa patienter genomgå någon form av förändring och det är därför intressant att 

undersöka vad sjukgymnaster har för upplevelser av arbete med MI. Det är också intressant 

att undersöka om sjukgymnasters upplevelser av MI liknar den tillämpning som Rollnick et 

al. (2009) tror är användbar. Det finns studier som beskriver vårdpersonals upplevelser av 

arbete med MI men enligt studieförfattarna ingen studie inom professionen sjukgymnastik. 

Vår studie syftar till att återge en detaljerad bild av hur några sjukgymnaster upplever att MI 

fungerar i praktiken.  

3 SYFTE  
Syftet är att undersöka sjukgymnasters upplevelser av MI vid patientmöten. 
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4 METOD 

4.1 Design  
Studien är kvalitativ med en explorativ design (Patel & Davidson, 2003). 

4.2 Urval och rekrytering  
I studien användes ändamålsenligt urval som beskrivs av Domholdt (2005). 

Inklusionskriterier för studien var att sjukgymnasten skulle anse sig använda MI vid 

patientmöten. Sjukgymnasten skulle arbeta i Mälardalen, dvs. det geografiska området runt 

Mälaren, från Köping i väst till Stockholm i öst. Sjukgymnasten skulle även godkänna 

ljudupptagning under intervjun.  

Åtta kvinnliga sjukgymnaster, inom olika verksamhetsområden, kontaktades via e-post. Fyra 

av sjukgymnasterna hade ett samarbete med Mälardalens högskola. Två lärare på högskolan 

menade att dessa fyra arbetade med MI och förmedlade därför deras e-postadresser. En av de 

fyra sjukgymnasterna förmedlade sin kollegas e-postadress. Två av de åtta kontaktade 

sjukgymnasterna arbetade där en av studieförfattarna hade sin verksamhetsförlagda 

utbildning, därigenom kunde författaren få deras e-postadresser. Under sjukgymnastdagarna 

2011 informerade studieförfattarna en föreläsare om studien, hon blev intresserad och angav 

sin e-postadress. Studieförfattarna kontaktade sjukgymnasterna med ett brev via e-post. 

Informationsbrevet (se bilaga C) informerade om studiens syfte, bakgrund, anonymitet, 

frivillighet och hur det insamlade materialet skulle hanteras. Sjukgymnasterna tillfrågades, i 

samma brev, om de var intresserade av att delta i studien. Vid uteblivet svar, efter en vecka, 

skickade författarna ett påminnelsebrev via e-post till sjukgymnasterna. Påminnelsebrevet 

var identiskt med informationsbrevet, det var dock märkt som ”påminnelsebrev”. En av 

sjukgymnasterna uppfyllde inte inklusionskriterierna då hon inte ansåg sig arbeta med MI 

och en sjukgymnast var inte intresserad av att delta. Sex sjukgymnaster tackade ja till att 

delta i studien. De fick då, återigen via e-post, mer detaljerad information om intervjun. 

Därefter bokades intervjutillfällen in, via e-post. Två av sjukgymnasterna kunde då inte delta 

pga. att ett intervjudatum, som passade både dem och studieförfattarna, inte kunde hittas. 

Intervjuerna nådde mättnad efter fyra deltagare eftersom författarna ansåg att ingen ny 

information framkom vid det sista intervjutillfället (Carlsson, 1991). Detta innebär att det i 

studien intervjuades fyra sjukgymnaster, deras yrkeserfarenhet och MI-utbildning framgår 

inte.  
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4.3 Bortfall 
Sex sjukgymnaster tackade ja till att delta i studien men två föll bort eftersom ett 

intervjudatum inte kunde bokas in. Vid ytterligare bortfall skulle nya sjukgymnaster 

kontaktats med samma inklusionskriterier. 

4.4 Datainsamlingsmetod  

Enligt Olsson och Sörensen (2007) ger intervjuer en bra bild av hur personer upplever olika 

situationer. Eftersom studiens syfte var att undersöka sjukgymnasters upplevelser av MI på 

en detaljerad nivå valdes intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna var 

semistrukturerade (Domholdt, 2005) dvs. bestod av ett fåtal öppna frågor som utgick från 

syftet, se bilaga D. Det gavs även utrymme för följdfrågor och bekräftande frågor då 

sjukgymnasternas svar behövde förtydligas, t ex ”hur menar du?”.   

Eftersom studieförfattarna aldrig tidigare genomfört en intervju krävdes viss förberedelse. 

Författarna studerade hur en intervju ska ledas och struktureras enligt Carlsson (1991) innan 

intervjuerna utfördes. Som ett övningstillfälle för studieförfattarna genomfördes en 

pilotintervju i oktober 2011. En sjukgymnast som är utbildad inom MI, men i dagsläget inte 

arbetar kliniskt, deltog. Efter pilotintervjun korrigerades ett flertal intervjufrågor som 

behövde omformuleras för att bli mer öppna. En intervjumall, som bestod av sex öppna 

frågor (se bilaga D), skapades som ett stöd för studieförfattarna under kommande intervjuer 

enligt Widerberg (2002). Studiens syfte före pilotintervjun var ”Sjukgymnasters erfarenheter 

av MI”. Detta ledde till att sjukgymnasten beskrev hur länge hon arbetet med MI och när hon 

utbildades inom MI. Studieförfattarna var intresserade av sjukgymnasters erfarenheter och 

upplevelser av samtal formade enligt MI. Därför ändrades studiens syfte till ”Sjukgymnasters 

upplevelser av MI vid patientmöten”. Pilotintervjun användes inte i analysen.  

Fyra intervjuer genomfördes och dokumenterades med en diktafon. Sjukgymnasterna fick 

föreslå intervjuplats, studieförfattarna erbjöd Mälardalens högskola i Västerås eller 

Eskilstuna. Under intervjuerna agerade en av studieförfattarna intervjuledare och den andra 

fick sköta ljudupptagningen, detta varierade. Båda författarna ställde, vid behov, 

förtydligande frågor till deltagaren och såg till att områdena från intervjumallen togs upp. 

Intervjuinformationen raderas efter studiens godkännande. 

4.5 Tillvägagångssätt 
När sjukgymnasterna godkänt sitt deltagande i studien bestämdes tid och plats som passade 

båda parter. Innan intervjun startade informerades deltagarna muntligt om studiens syfte. 

Studieförfattarna förklarade även att intervjun bestod av öppna frågor och målet var att 

sjukgymnasten skulle prata fritt kring ämnet. Alla intervjuer inleddes med frågan ”Vad har 
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du för upplevelse av MI?”. Därefter formades intervjun efter vad sjukgymnasten berättade. 

Studieförfattarna utgick från sina förberedda intervjufrågor då de tog upp nya 

samtalsområden. Samtliga intervjuer avslutades med att sjukgymnasterna fick möjlighet att 

tillägga något kring deras upplevelse av MI. 

4.5.1 Intervjuerna 

Samtliga intervjuer ägde rum i november 2011 i lugna, avskilda miljöer. Båda 

studieförfattarna deltog och intervjuerna varade mellan 30 och 50 minuter.  

 

• Person A arbetar inom slutenvård. Intervjun ägde rum i ett grupprum på Mälardalens 

högskola. Intervjun genomfördes utan avbrott.  

• Person B arbetar inom primärvård och har en inriktning mot patienter med 

psykosomatiska problem. Intervjun ägde rum på deltagarens kontor på hennes 

arbetsplats. Innan intervjun startade informerade sjukgymnasten studieförfattarna 

om att hon väntade ett viktigt samtal. Intervjun avbröts därför efter 25 minuter och 

studieförfattarna lämnade rummet. Intervjun upptogs efter någon minut. Trots 

avbrottet upplevde studieförfattarna sjukgymnasten som lugn och fokuserad. 

• Person C arbetar inom primärvård och har en inriktning mot patienter med 

psykosomatiska problem. Intervjun ägde rum på deltagarens kontor på hennes 

arbetsplats. Intervjun genomfördes utan avbrott. 

• Person D arbetar inom habilitering. Intervjun ägde rum i ett konferensrum på hennes 

arbetsplats. Intervjun genomfördes utan avbrott. 

 

4.6 Dataanalys 

4.6.1 Transkribering 

Studieförfattarna transkriberade intervjumaterialet, dvs. ljudupptagningarna överfördes till 

skrift i ett word-dokument, för att bli ett tydligare verktyg för analysen. Författarna 

transkriberade två intervjuer var, de spelade upp ljudupptagningen bit för bit och skrev 

ordagrant ner det som sades. Utfyllnadsord såsom ”hmm”, harklingar och tankepauser 

återgavs inte. Den skrivna texten jämfördes därefter med ljudupptagningarna och 

korrigerades vid behov. Transkriberingarna genomfördes direkt efter intervjutillfällena. Båda 

studieförfattarna lyssnade på alla ljudupptagningar och läste igenom alla texter flera gånger. 

Författarna kom i förväg överens om hur transkriberingarna skulle utformas. 

4.6.2 Analysprocessen 

Analysprocessen genomfördes som en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Kvalitativ innehållsanalys är bra vid forskning inom bl.a. vårdvetenskap enligt Lundman och 
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Hällgren-Graneheim (2008). Kvalitativ innehållsanalys är även bra vid granskning av 

utskrifter från inspelade intervjuer (Söderberg & Lundman, 2001). En induktiv ansats 

betyder en neutral analys av texter som bl.a. baseras på människors egna berättade 

upplevelser. I analysprocessen skapades ett kodningsschema för att få fram kategorier som 

hjälpte studieförfattarna att beskriva sjukgymnasternas upplevelser. Ett kodningsschema är 

en tabell där utplockade meningsenheter sammanställs för att sedan kunna analyseras 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). En studies trovärdighet ökar då ett 

kodningsschema skapas under dataanalysen (Hsieh & Shannon, 2005).  

När transkriberingen var genomförd lyssnade och läste studieförfattarna återigen igenom 

materialet, med studiens syfte i åtanke, för att få en helhetsbild. Författarna skrev ut varsin 

kopia av transkriberingarna, för att enskilt ta ut viktiga meningsenheter ur materialet. De 

meningsenheter som markerades beskrev sjukgymnasternas upplevelser av MI. 

Meningsenheter som beskrev fakta om MI, eller inte besvarade studiens syfte, användes inte.  

Meningsenheterna markerades med olika färgpennor, där liknande enheter fick samma färg. 

Därefter jämförde studieförfattarna sina meningsenheter, för att se om de tolkat materialet 

lika. De få enheter som studieförfattarna tolkat olika diskuterades för att ge en gemensam 

tolkning. Meningsenheter med samma färg plockades sedan ur texten och sammanställdes i 

ett kodningsschema på ett pappersblad. Meningsenheterna kondenserades därefter för att bli 

mer lätthanterliga, de blev då kortare och det väsentliga ur varje mening behölls. Den 

kondenserade meningsenhetens innebörd beskrevs sedan med en kod bestående av ett eller 

flera ord. För att skapa underkategorier sorterades koderna ihop efter liknande innehåll. 

Liknande underkategorier bildade sedan kategorier i samma kodningsschema enligt 

Lundman & Hällgren-Graneheim (2008). Studieförfattarna utgick därefter från kategorierna 

för att se om underkategorierna passade in. Underkategorierna granskades sedan genom att 

koderna jämfördes med varandra. Detta gjordes för att studieförfattarna skulle försäkra sig 

om att ingen viktig information gick förlorad i analysprocessen. Till en början skapades fyra 

tabeller som innehöll vardera en kategori, dessa omarbetades flera gånger och blev slutligen 

tre. När studieförfattarna var nöjda med tabellerna fördes de in i olika word-dokument. Ett 

exempel på resultatet av analysprocessen visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Ett exempel på analysprocessen.  
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori  

”Föräldrarna är så 
snabba på att fylla 
i” 

Föräldrarna 
fyller i 

Anhörigpåverkan Omgivningsfaktorer Faktorer 
som 
försvårar 
MI-arbetet 

”Tidsbrist är en 
viktig faktor” 
”Man har ju 
liksom den här 
tidspressen” 

Tidsbrist är 
en viktig 
faktor 

Tidsbrist 

 
4.7 Etiska överväganden 
Studieförfattarna har haft Lagen om etikprövning av forskning som avser människor som 

riktlinje genom studien. Lagens syfte är att, vid forskning, skydda och visa respekt för den 

enskilda människan (SFS, 2003:460). Författarna har utgått från fyra krav som beskrivs i 

lagen:  

Informationskravet - Alla deltagare informerades om studiens syfte i ett informationsbrev, se 

bilaga C, via e-post. I brevet bifogades även kontaktuppgifter till studieförfattarna och deras 

handledare. Innan intervjuerna informerades deltagarna, muntligt av studieförfattarna, om 

studiens syfte och upplägg. 

Samtyckeskravet - När sjukgymnasterna bekräftade sitt intresse av att delta i studien via e-

post gav de samtidigt sitt samtyckte till deltagandet. Sjukgymnasterna fick även ge sitt 

samtycke till att delta i studien, muntligt vid intervjutillfället. I informationsbrevet, se bilaga 

C, förklarades att sjukgymnasternas deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde 

lämna studien utan någon motivering samt få sin ljudupptagning makulerad.  

Konfidentialitetskravet - Intervjumaterialet behandlades konfidentiellt (Patel & Davidson, 

2003). Deltagarna garanterades anonymitet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

Studieförfattarna var de enda som visste vilka svar som vilken deltagare lämnade. Istället för 

att benämna sjukgymnasterna med sina namn kallade författarna dem för person A, person 

B, person C och person D. Materialet från intervjuerna har förvarats hemma hos 

studieförfattarna där inga obehöriga haft tillgång till det. 

Nyttjandekravet – Materialet användes bara i forskningsändamål. Sjukgymnasterna 

informerades om att materialet endast användes till studien och skulle förstöras vid studiens 

godkännande.  
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Sjukgymnasterna fick ingen möjlighet att ta del av materialet under analysprocessen, de 

delges resultatet när uppsatsen är godkänd. 

 

5 RESULTAT 

Sjukgymnasterna hade övervägande positiva upplevelser av MI. Dock beskriver de vissa 

svårigheter med användandet och att vissa omgivningsfaktorer kan försvåra arbetet. Efter 

abstraktionsprocessen bildades tre kategorier med två till tre underkategorier. Gemensamt 

för kategorierna är att sjukgymnasternas samtal med patienter generellt blivit bättre. 

Sjukgymnasterna har också fått anpassa sitt arbetssätt efter de fördelar och svårigheter som 

finns med MI. Ur kategorierna bildades därför följande tema: Ökad samtalskvalité och nya 

förhållningssätt, se tabell 2. 

 

Tabell 2. En översikt av underkategorier, kategorier och tema.  
Underkategori Kategori Tema 

- Fördelar för samtalet och samarbetet 
mellan sjukgymnast och patient  

- Fördelar med användandet av specifika 
färdigheter och verktyg  

- Ökad tillfredsställelse för sjukgymnasten 

Fördelar med MI Ökad 
samtalskvalité  
och nya 
förhållningssätt 

- Svårigheter med användandet av specifika 
färdigheter och verktyg 

- Försvårande omgivningsfaktorer 
- Besvärliga patientkategorier 

Faktorer som 
försvårar MI 

- Upplevda förutsättningar för 
sjukgymnasten  

- Hur sjukgymnasternas samtalsteknik har 
utvecklats med MI  

Hur MI påverkat 
sjukgymnasternas 
arbete 

 

5.1 Fördelar med MI 
Sjukgymnasterna upplever att samtalet och samarbetet med patienten blir bättre med MI. 

Sjukgymnasterna förklarar att följderna av att arbeta med de färdigheter och verktyg som 

beskrivs inom MI är många. De upplever t.ex. att de har lättare för att förstå patientens 

perspektiv och hjälpa patienten att sätta realistiska mål. Sjukgymnasterna beskriver även att 

MI hjälper dem bli mer tillfreds med sitt arbete. 

5.1.1 Fördelar för samtalet och samarbetet mellan sjukgymnast och patient  

Sjukgymnasterna berättar att MI ger en bättre struktur i samtalet. De upplever att denna 

struktur blir ett bra stöd i dialogen med patienten och hjälper sjukgymnasterna att ständigt 

veta vad de och patienten pratar om. Studiedeltagarna upplever att MI alltid är användbart 
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och kan användas i alla samtal. De har MI-strukturen med sig hela tiden. Sjukgymnasterna 

upplever hela MI som ett förhållningssätt, de ser det som ett sätt att förhålla sig till 

patienterna. Om patienten uttrycker motstånd under samtalet menar studiedeltagarna att det 

är sjukgymnasten som använt MI felaktigt. Sjukgymnasterna upplever att MI underlättar 

samtalet vid vissa behandlingar och tycker att samtalstekniken är relevant under 

behandlingsprocessen när en patient ska börja med ett träningsprogram eller påbörja en 

livsstilsförändring. Sjukgymnasterna upplever att MI är bra för att hjälpa patienten skapa 

eller hitta sin egen motivation inför en beteendeförändring. Studiedeltagarna menar att 

patienterna blir mer delaktiga i behandlingen på grund av det och lättare skapar egna 

argument för förändringen. Sjukgymnasterna har generellt en tydlig upplevelse av vad MI 

innebär, de menar att det är stor fokus kring patienters förändringsarbete. Person C säger: 

”MI är ett strukturerat sätt att föra ett samtal, syfte av att väcka, hitta motivation till ett 

förändringsarbete, få patienten att reflektera över sin egen situation”. Sjukgymnasterna 

upplever att de får en bra patientkontakt med MI.  

5.1.2 Fördelar med användandet av specifika färdigheter och verktyg 

Sjukgymnasterna upplever att det är en fördel att kunna informera i dialog. De berättar att 

patienten får kunskap på ett mer naturligt sätt och sjukgymnasten behöver inte föreläsa om 

något som patienten inte är intresserad av. Färdigheter som att spegla och summera hjälper 

sjukgymnasten att förstå patientens perspektiv, förklarar studiedeltagarna. De menar att 

sjukgymnasten kan fråga om de har uppfattat patienten rätt och få respons på det. 

Sjukgymnasterna upplever att tystnad skapar större samtalsutrymme för patienten och kan 

locka fram viktig information. Person D säger: ”Väldigt bra att vara tyst, just under pausen 

kan patienten tänka ut nått mera att säga”. Studiedeltagarna betonar vikten av att lyssna, 

det ökar deras förståelse för patientens problem. Sjukgymnasterna menar även att det ökar 

deras egen delaktighet i samtalet. Person B säger: ”Jag behöver skärpa mig och lyssna för 

att kunna summera”. Sjukgymnasterna tycker att det är bra att sammanfatta samtalet för att 

förtydliga om de och patienten är eniga. Studiedeltagarna upplever att det då tydligt betonas 

om en överenskommelse är nådd. Sjukgymnasterna upplever att det är bra att bekräfta 

patienten i början av besöket, det förstärker samarbetet. Studiedeltagarna tycker också att 

det är viktigt att fortsätta bekräfta patienterna under behandlingens gång för att de ska orka 

fortsätta jobba mot sina mål. Att muntligt reflektera över det patienten sagt upplever 

sjukgymnasterna som användbart. Sjukgymnasterna tycker sig då få mer kunskap om 

patienten och kan lättare se om han/hon är redo för en förändring. Studiedeltagarna 

upplever att öppna frågor ger utrymme för patienten att själv reflektera över sitt beteende. 

Detta ökar intresset hos patienten inför sin egen situation. Person C säger: ”Med öppna 

frågor kan man skapa motivation inför en förändring”. 
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Sjukgymnasterna berättar att de låter patienterna skatta sin tilltro till en beteendeförändring 

och hur motiverade de är att genomföra förändringen, på VAS. Sjukgymnasterna upplever att 

VAS ger en tydligare bild av hur patienterna känner och tänker inför sin situation och kan 

därefter hjälpa dem sätta mer realistiska mål. Studiedeltagarna upplever att 

ambivalenskorset är användbart. De menar att ambivalenskorset tydliggör patientens 

situation då fördelar och nackdelar med förändringen vägs mot varandra. Ambivalenskorset 

kan även lyfta fram patientens känslor vilket sjukgymnasterna upplever som viktigt i ett 

samtal, patientens situation förtydligas då ytterligare. Sjukgymnasterna upplever att en del 

patienter tycker att det är jobbigt att all uppmärksamhet ligger på honom/henne under 

samtalet. Studiedeltagarna upplever då att det kan vara bra att flytta fokus från patienten till 

ambivalenskorset eller VAS. Person D säger: ”Bra att ha ett papper att fylla i, flyttar fokus 

från varandra”. 

5.1.3 Ökad tillfredsställelse för sjukgymnasten  

Sjukgymnasterna upplever att det har blivit lättare att identifiera var patienten är i sitt 

förändringsarbete med hjälp av MI. Det medför i sin tur att sjukgymnasterna kan lugna ner 

sitt eget arbete och vänta in patientens förändring, det minskar deras egen stress. 

Studiedeltagarna upplever också att de generellt kan känna sig mer nöjda med resultatet av 

sitt arbete, de jobbar utifrån patienternas villkor. Även om patienten inte är så motiverad 

arbetar sjukgymnasterna därifrån. Person B säger: ”Jag kan vara nöjd med 

patientbehandlingen även om vi inte nått så långt, vi har ju nått en bit utifrån 

förutsättningarna”. Sjukgymnasterna upplever att MI kan hjälpa sjukgymnaster att hitta en 

rimlig nivå i sitt arbete. Person B säger: ” Jag tror vi som sjukgymnaster har stora krav, tror 

MI hjälper oss med att lägga oss på en rimlig nivå”. 

5.2 Faktorer som försvårar MI 

Sjukgymnasterna berättar om vissa faktorer som kan påverka och försvåra arbetet med MI. 

Det förekommer vissa svårigheter med användandet av de färdigheter och verktyg som 

beskrivs inom MI. Försvårande omgivning och besvärliga patientkategorier är ytterligare 

faktorer som kan försvåra arbetet. 

5.2.1 Svårigheter med användandet av specifika färdigheter och verktyg 

Sjukgymnasterna upplever att det finns vissa svårigheter med att använda de färdigheter och 

verktyg som beskrivs inom MI. De upplever att användandet kan bli övertydligt, att patienten 

kan märka att sjukgymnasten under samtalet använder en strukturerad samtalsteknik. 

Sjukgymnasterna pratar också om att det kan vara svårt att komma ihåg alla färdigheterna 

och verktygen under samtalets gång, de är så många. Vikten av att vara medveten om syftet 

med färdigheterna och verktygen, när man använder dem, betonas.  Detta upplever 
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sjukgymnasterna ibland som svårt och förklarar att om ambivalenskorset t.ex. används på en 

patient som inte är ambivalent kan det bli väldigt konstigt för patienten. Person A säger: 

”Måste veta varför man använder teknikerna”. Studiedeltagarna upplever en svårighet i att 

verkligen lyssna på vad patienten säger och inte avbryta. Sjukgymnasterna upplever att det 

kan vara besvärligt att dosera färdigheter och verktyg under samtalet. De menar att det kan 

vara svårt känna hur mycket energi som ska läggas vid varje färdighet. Sjukgymnasterna 

beskriver också att det kan vara lätt att fastna i en fas, t.ex. i bekräftandet och då endast 

använda den färdigheten. Studiedeltagarna menar att det i teorin inte är svårt att formulera 

en öppen fråga men desto knepigare i praktiken. Person D säger: ”Svårt att veta om 

frågorna är tillräckligt öppna”. 

5.2.2 Försvårande omgivningsfaktorer 

Sjukgymnasterna upplever att anhörigas påverkan kan inverka på samtalet med patienten. 

Studiedeltagarna berättar att om patienten är ett barn måste de vara tydliga med att det är 

barnet de samtalar med och inte föräldrarna. Person D säger: ”Föräldrarna är så snabba på 

att fylla i”. Tidsbrist upplever sjukgymnasterna kan vara ett problem. MI tar mycket tid och 

det finns inte alltid utrymme för det, menar de. 

5.2.3 Besvärliga patientkategorier 

Sjukgymnasterna pratar om att kommunikationsproblem kan vara en svårighet vid 

användandet av MI. Samtalet tar dubbelt så lång tid då patienten behöver tolk och det kan 

uppstå missförstånd. Utländska patienter kan ha problem med att uttrycka sig och förstå 

vilket också kan leda till missförstånd och anspänning i samtalet. Sjukgymnasterna upplever 

att kulturella skillnader kan försvåra samtalet. Patienter från andra kulturer kan ha mycket 

respekt för sjukgymnaster. Patienten är då bara tyst och förväntar sig att endast 

sjukgymnasten ska prata och informera. Person C säger ”Kan vara svårt att locka fram vad 

de tycker och tänker”. Patienter med autism eller en utvecklingsstörning kan ha svårt att 

genomföra ett samtal baserat på MI, menar sjukgymnasterna. De kan ha svårt för att både 

förstå och uttrycka sig. 

5.3 Hur MI påverkat sjukgymnasternas arbete 

Sedan sjukgymnasterna började använda sig av MI upplever de att deras arbete förändrats. 

De upplever också att patientsamtalen har utvecklats och att deras egna förutsättningar blivit 

annorlunda. 

5.3.1 Upplevda förutsättningar för sjukgymnasten 

För att få patienten delaktig måste sjukgymnasten känna sig bekväm med verktygen och 

färdigheterna inom MI, menar studiedeltagarna. Person A säger: ”Metoden måste grundat 
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sig i dig”. Sjukgymnasterna är överens om att det tar tid att få till ett bra samtal utifrån MI, 

det krävs mycket övning och erfarenhet. Sjukgymnasterna upplever att det är viktigt att vara 

fokuserad och närvarande i samtalet med patienten för att det ska bli bra. Studiedeltagarna 

upplever att det är av stor betydelse att vara här och nu i samtalet. För att lyckas med det 

menar de att god planering och förberedelse krävs. Sjukgymnasterna menar att det är viktigt 

att vänta in patienten i sin förändring och vara på patientens nivå istället för att ligga ett steg 

före. Person D säger: ”Inte vilja för mycket på en gång och skynda på förändringsarbetet”.  

5.3.2 Hur sjukgymnasternas samtalsteknik har utvecklats med MI 

En stor förändring som sjukgymnasterna upplever är att de numera registrerar och förstår 

vikten av att lyssna efter förändringsprat. En annan intressant förändring som de beskriver 

är att de nu kan hejda sig i arbetet om något inte resulterar i det som förväntats. Person B 

säger: ”Stanna upp när något inte stämmer, förut körde jag på ännu mer”. 

Sjukgymnasterna berättar också om att fokusen i arbetet har skiftat, det har blivit mer 

patientcentrerat. Person C säger följande om hur hennes fokus förändrats: ”Förut var 

patienten ett problem, nu är det jag och patienten tillsammans som tittar på problemet”. 

Studiedeltagarna upplever att en stor skillnad mot tidigare är att de inte behöver anstränga 

sig för att försöka åstadkomma förändringen åt patienten längre. De behöver inte övertyga 

och övertala patienten om vad som bör göras. Sjukgymnasterna upplever att de istället kan 

vänta in patientens motivation. 

5.4 Sammanfattande resultat 

Sjukgymnasterna upplever att den utveckling som skett med hjälp av MI är att svaren från 

patienterna förändrats. Nu får sjukgymnasterna i större utsträckning reda på hur patienterna 

tänker och känner kring sina levnadsvanor. Detta upplever studiedeltagarna som otroligt 

viktigt eftersom det ger en mycket tydligare bild av patientens situation. Sjukgymnasterna 

känner sig lugnare i sitt eget arbete när de använder MI. De upplever inte längre att det är 

upp till dem att förändra patientens beteende, det är i första hand upp till patienten. 

Sjukgymnasten och patienten planerar gemensamt hur patientens förändring kan 

genomföras på bästa sätt. Sjukgymnasterna uttrycker dock att de upplever vissa svårigheter 

med användandet av MI.  

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie för att en detaljerad inblick i vad ett 

fåtal sjukgymnaster har för upplevelser av MI vid patientmöten skulle kunna återges. Om 

studien varit kvantitativ kunde information från fler sjukgymnaster samlats in, dock inte på 
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lika djup nivå (Domholdt, 2005). En explorativ design användes i studien då sjukgymnastik 

och MI var ett område som saknade tidigare forskning. Eftersom endast sjukgymnaster som 

arbetar med MI skulle ingå i studien var ändamålsenligt urval lämpligast. Om sjukgymnaster 

valts ut slumpmässigt hade risken varit att de inte arbetat med MI och därmed inte kunnat 

delta i intervjun (Domholdt, 2005). 

Det var en fördel att skicka ut information om studien via e-post till sjukgymnasterna, då fick 

alla tillfrågade exakt samma information vilket inte kunde garanteras om de blev 

informerade via telefon. Sjukgymnasterna kunde dessutom gå tillbaka och läsa 

informationen flera gånger. Eftersom mättnad nåddes efter fyra intervjuer, är endast fyra 

sjukgymnaster representerade i studien. Det faktum att två av de fyra intervjuade 

sjukgymnasterna arbetar med psykosomatiska problem kan ha haft betydelse för resultatet 

då det finns en risk att de har liknande upplevelser av arbetet med MI. Kanske hade ännu fler 

skildringar av sjukgymnasters upplevelser av MI kunnat samlas in om alla fyra 

sjukgymnasterna arbetade inom olika områden och med olika patientgrupper.  

Med två av de sex intresserade sjukgymnasterna lyckades inte ett intervjutillfälle bokas in 

pga. begränsad tid för datainsamling. Inga manliga sjukgymnaster intervjuades i studien, 

både män och kvinnor bör dock inkluderas i en kvalitativ innehållsanalys för att öka 

möjligheten att fler variationer inom området beskrivs (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2008). Det är svårt att avgöra om det stämmer för denna studie då möjligheten finns att det 

är övervägande kvinnliga sjukgymnaster som arbetar med MI. Valet att bortse från hur 

sjukgymnasterna utbildat sig och hur länge de arbetat med MI gjordes för att studien skulle 

kunna genomföras med så få begränsningar som möjligt. Sjukgymnasterna skulle arbeta i 

mälardalen vilket bestämdes med hänsyn till den tidsbegränsning som fanns för studiens 

utförande, området ansågs som rimligt att förflytta sig inom.   

Det faktum att sjukgymnasterna fick välja intervjuplats medförde att genomförandet ägde 

rum i den miljö de önskade. De tre sjukgymnaster som intervjuades på sina arbetsplatser var 

i en trygg och välbekant miljö. Detta kan ha bidragit till att de var avslappnade och kunde 

fokusera på syftet med intervjun. Den sjukgymnasten som intervjuades på Mälardalens 

högskola kan ha känt sig något obekväm i den nya miljön. Detta kan i sin tur ha medfört att 

situationen var något distraherande och kanske inneburit att hon hade svårt att endast 

fokusera på intervjun. Person B som under intervjun väntade och tog emot ett samtal kan ha 

varit något ofokuserad pga. det, även om det inte märktes. Detta kunde ha undvikits om 

sjukgymnasterna meddelats att intervjuerna inte fick avbrytas, dock finns en risk att person B 

då inte deltagit i studien. Omgivningen påverkade samtalen positivt då den var lugn och 

avskild enligt Andersson-Höglund och Hedman-Ahlström (1996). Intervjusituationerna 

kunde varit identiska om samma intervjuplats, som var neutral för alla parter använts. Alla 
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sjukgymnasterna fullföljde intervjuerna vilket var positivt för studien, det sparade 

studieförfattarna mycket tid och fler sjukgymnaster behövde inte rekryteras. 

Enligt Morse (2000) ökar studiers trovärdighet då intervjupersoner får tala till punkt under 

en intervju. Sjukgymnasterna fick genomgående avsluta sina meningar vilket stärker 

trovärdigheten för denna studie. Intervjumallen har bidragit till att varje intervju startat 

likadant och intervjufrågorna har följts på samma sätt (Widerberg, 2002). En nackdel med 

intervjumallen kan ha varit att den styrde samtalen utan att studieförfattarna lade märke till 

det. Intervjuerna formulerades på skilda sätt eftersom författarna ansvarade för olika 

intervjutillfällen och kan därmed ha tolkats olika av sjukgymnasterna. Eftersom intervjuerna 

ägde rum olika datum förändrades författarnas förkunskaper inför varje ny intervju vilket 

kan ha påverkat resultatet. De följdfrågor som ställdes kan omedvetet ha styrts av vad de 

andra sjukgymnasterna sagt i tidigare intervjuer. Detta skulle kunna undvikits om inga 

följdfrågor ställts, följdfrågorna gav dock utförligare svar och skapades spontant efter vad 

sjukgymnasten sagt vilket gjorde intervjuerna detaljrika. Att intervjuerna spelades in med 

diktafon var positivt då inget som sades i intervjuerna förlorades. Det finns en möjlighet att 

sjukgymnasterna blev nervösa av ljudupptagningen men det var inget de uttryckte. 

Materialet som framkom i intervjuerna kunde dock inte dokumenterats likaväl utan diktafon.  

Genomförandet av pilotintervjun var bra eftersom brister i intervjumallen identifierades. 

Pilotintervjun utfördes på en sjukgymnast som arbetat kliniskt med MI vilket medförde att 

den liknade övriga intervjuer och blev därför ett lyckat övningstillfälle. En annan fördel för 

studien var att sjukgymnasterna, i slutet av varje intervju, fick ytterligare möjlighet att 

tillägga något kring sina upplevelser av MI. Hade de inget att tillägga avslutades intervjun. 

Eftersom studieförfattarna hade en positiv upplevelse av MI efter utbildningen på högskolan, 

fanns det en risk att sjukgymnasterna påverkades av vår inställning under intervjuerna. 

Sjukgymnasterna kan ha anpassat sina svar efter det. Författarna försökte undvika detta 

genom att ha en så neutral inställning till MI som möjligt innan och under intervjuerna.  

Eftersom transkriberingarna genomfördes direkt efter intervjuerna hade studieförfattarna 

det insamlade materialet aktuellt i minnet och kunde enklare avgöra att studien nådde 

mättnad efter fyra intervjuer. Studiens trovärdighet ökar eftersom transkriberingarna gjordes 

direkt efter intervjuerna, enligt Olsson och Sörensen (2007). Alla transkriberingarna gjordes 

inte av samma person dock användes samma tillvägagångssätt vilket minskade risken för 

olikheter. 

Valet av kvalitativ innehållsanalys var bra eftersom analysen genomfördes utifrån 

författarnas tolkningar av materialet och ställde inga krav på tidigare forskningserfarenheter 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Eftersom intervjuerna inte genomfördes utifrån en 
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i förväg utarbetad teori gjordes dataanalysen med en induktiv ansats. I en induktiv ansats ska 

datainsamlingen och dataanalysen genomföras utan förutfattade meningar, vilket kan vara 

svårt (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Trots att författarna försökte bortse från sina 

egna uppfattningar under studiens genomförande finns en risk att dessa förutfattade 

meningar påverkat studien.  

Till en början hade studien frågeställningar, men risken att de bildade färdiga kategorier när 

dataanalysen skulle genomföras fanns, därför togs de bort. Kanske följde frågeställningarna 

ändå omedvetet studieförfattarna under dataanalysen och påverkade studiens resultat 

negativt. Studiers trovärdighet ökar, enligt Hsieh och Shannon (2005), då ett 

kodningsschema används under analysprocessen. Eftersom ett kodningsschema skapades i 

denna studie ökar trovärdigheten men författarnas ovana av att använda ett kodningsschema 

kan ha bidragit till att viktig information från sjukgymnasterna missades. För att undvika 

detta granskades kategorierna noggrant och vikten låg vid att de skulle utesluta varandra 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Det var även betydelsefullt att fastställa att 

underkategorier och koder stämde överens därför kontrollerades dessa vid flera tillfällen. 

Studieförfattarnas handledare har som utomstående person också granskat kategorierna, 

underkategorierna och koderna upprepade gånger.  

Meningsenheter av betydelse för studien kan ha missats under analysen. Eftersom 

ljudupptagningarna och transkriberingarna granskades flera gånger är risken ändå liten. För 

att garantera att inga meningsbärandeenheter gått förlorade kunde transkriberingarna 

kontrollerats ytterligare några gånger. 

Ett resultats tillförlitlighet förstärks då analysarbetet tydligt redogörs i metoden (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008). Genom hela analysarbetet har reflektioner kring olika 

abstraktionsnivåer skett och det är tydligt beskrivit i metoden. Studien har därför en god 

tillförlitlighet. Läsaren ges möjlighet att själv reflektera över studiens giltighet, då det i 

resultatet finns citerat meningar från sjukgymnasterna. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är en studies giltighet god då de underkategorier och kategorier som bildats redovisas 

i arbetet och påminner om varandra, vilket de menar är vanligt då människors upplevelser 

analyseras. I tabell 2 redovisas de underkategorier, kategorier och det tema som bildades 

utifrån intervjuerna. Enligt Long och Johnson (2000) anses ett resultat giltigt då det 

fokuserar på det som, i studiens syfte, skulle beskrivas. Då sjukgymnasternas upplevelser av 

MI kontinuerligt betonades genom hela resultatet, har det god giltighet. 

Läsare bör känna till författarnas brist på erfarenheter av att genomföra intervjuer och arbeta 

kliniskt med MI. Hade dessa erfarenheter funnits kanske diskussionen i intervjuerna blivit 

djupare och mer information hade kunnat samlas in. Möjligheten finns att författarna lyssnat 
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bättre på sjukgymnasterna och formulerat följdfrågorna på ett bättre sätt. En pilotstudie 

hade gett studieförfattarna erfarenheter av att genomföra intervjuer, pilotintervjun gav en 

viss erfarenhet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte besvarades i det insamlade intervjumaterialet och författarna hade inga 

uttalade resultatförväntningar. Under intervjuerna lyfte sjukgymnasterna att de upplever MI 

som användbart när patienten ska genomgå en beteendeförändring. För att hjälpa patienten 

skapa egna argument för en förändring använder de öppna frågor. De resultat som Bean et al. 

(2011) presenterar i sin studie liknar sjukgymnasternas upplevelser med avseende på att MI 

främjar beteendeförändring. Även Anshel och Kang (2008) har visat att MI med fördel kan 

användas för att åstadkomma beteendeförändringar.  

Sjukgymnasterna upplever att de lättare kan optimera patientmötet med MI vilket annan 

vårdpersonal också uttryckt (Shinitzky och Kub, 2001). Sjukgymnasterna upplever att MI gör 

det enklare att förstå var patienten är i sitt förändringsarbete, framförallt med hjälp av 

färdigheterna ”summera” och ”spegla”. I likhet med annan vårdpersonal (Shinitzky och Kub, 

2001) anser sjukgymnasterna MI vara betydelsefullt för att kunna identifiera patientens 

förändringsstadium och då bemöta patienten på rätt nivå. Patientens beteende påverkas då 

positivt med följden att hälsan förbättras.  

I resultatet framkom att en styrka med MI är att samtalen blir patientcentrerade. 

Sjukgymnasterna upplever att patienten blir mer delaktig när MI används eftersom 

sjukgymnasten och patienten gemensamt tittar på patientens problem. Detta har även 

uppmärksammats i en studie av Miller och Beech (2009) som beskriver att patienten blir mer 

delaktig i samtalet när vårdgivaren använder MI. Det borde vara relevant för vårdpersonal 

som samtalar med patienter, att få patienten delaktig i sin egen behandling. Det borde därför 

vara betydande att betona MI ännu mer inom vården. 

Sjukgymnasterna upplever att patientsamtalen får en ökad kvalitet med MI, de får en 

tydligare struktur och ger en bättre patientkontakt. Även annan vårdpersonal upplever att 

samtalet med patienten blir bättre med MI (Lane et al., 2003). Dock betonar de inte i lika hög 

grad en ökad patientkontakt, de lägger större vikt vid att vårdpersonal lättare kan hantera 

livsstilsfrågor. Ett annat resultat i denna studie visar att sjukgymnasterna i likhet med 

sjuksköterskor (Söderlund et al., 2008) upplever sig mer engagerade i samtalet med 

patienten då de använder MI. Sjukgymnasterna beskriver att de måste vara aktiva och lyssna 

under hela samtalet för att sedan kunna summera det patienten sagt. Sjukgymnasterna 

upplever även att de får en ökad tilltro till sitt eget arbete då de med MI jobbar utifrån 

patienternas villkor. Detta har också Bryne et al. (2006) påvisat, de beskriver att 
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vårdpersonals tilltro till att genomföra en bra hälsorådgivning ökat med MI. Den tydliga 

strukturen inom MI kan vara anledningen till att vårdpersonal upplever en förbättrad 

patientkontakt och tilltro till sitt eget arbete. 

Paralleller kan dras mellan denna studies resultat och resultatet i Dahlqvist & Jonssons 

(2010) studie vars syfte var att beskriva ”sjuksköterskors upplevelser av det motiverande 

samtalet (MI) vid patientrådgivning”. Sjukgymnasterna upplever liksom sjuksköterskorna att 

samarbetet med patienten blir bättre med MI, de beskriver att MI kan hjälpa dem att få fram 

viktig information från patienten. Sjukgymnasterna och sjuksköterskorna är också överens 

om att de har blivit bättre på att identifiera var patienten är i sitt förändringsstadium med 

MI. Sjukgymnasterna upplever att MI minskar stressen i deras eget arbete då de kan vänta in 

patientens förändring. Sjuksköterskorna ser MI som en metod som de kan plocka fram och 

använda under patientens förändringsarbete (Dahlqvist & Jonsson, 2010). Detta synsätt 

skiljer sig från sjukgymnasternas, de använder MI i alla samtal och ser det som ett 

förhållningssätt.  

Sjukgymnasterna förklarar att de upplever en viss svårighet med användandet av de 

färdigheter och verktyg som beskrivs inom MI. Resultatet visar att sjukgymnasterna även 

upplever MI besvärligare med vissa patientkategorier. Sjukgymnasterna upplever dock att MI 

fungerar bra oavsett om en patient är motiverad eller omotiverad till att ta ansvar för sin egen 

situation. Skulle MI inte fungera menar sjukgymnasterna att samtalstekniken används fel. 

Detta är inte sjukgymnasterna och sjuksköterskor eniga om. I en studie av Söderlund et al. 

(2008) beskriver sjuksköterskor att det är svårt att använda MI på patienter som inte är 

beredda att ta ansvar för sin egen hälsa. Sjukgymnasterna i denna studie ser det som en 

förutsättning för sjukgymnaster att öva och skaffa sig erfarenhet av MI för att genomföra ett 

bra samtal. Sjuksköterskorna däremot ser det som en svårighet att behöva öva och skaffa sig 

erfarenhet för att kunna använda MI på ett bra sätt (Söderlund et al., 2008). Sjukgymnaster 

och sjuksköterskor är olika professioner och träffar patienter i olika syften, detta skulle 

kunna vara en anledning till att MI uppfattas olika. 

Utifrån sjukgymnasternas berättelser fungerar MI på deras patienter även om det stundtals 

kan bli besvärligt. Sjukgymnasterna upplever att deras arbete förbättras med MI eftersom 

samtalsstrukturen hjälper dem att hantera patienten och hans/hennes situation på ett bättre 

sätt. Den tidsbrist som ibland förekommer i arbetet ser sjukgymnasterna dock som ett hinder 

för MI. Eftersom MI genererar i en ökad kvalitet i arbetet borde den tid som behövs för ett 

bra samtal finnas tillgänglig. 

Sjukgymnasternas upplevelser av MI är så övervägande positiva vilket tyder på att MI passar 

väl i deras arbete. Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att Rollnick et al. (2009) 
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lyckats bra då de formade MI för att passa i hälso- och sjukvård. Deras teori om vilka delar av 

MI som är användbara inom sjukgymnasters arbete kan utifrån denna studies resultat 

bekräftas. Resultatet visar också att sjukgymnasterna till stor del har en positiv inställning till 

användandet av färdigheterna inom MI. Det borde därför vara av betydelse för 

sjukgymnaster att lära sig använda dessa färdigheter. Kanske hade det varit till nytta om 

sjukgymnaster fick en ordentlig MI-utbildning redan i sin grundutbildning. Det vore 

intressant att veta hur sjukgymnasterna i denna studie utbildat sig inom MI, om alla lärt sig 

det frivilligt kan det vara en anledning till deras positiva inställning. Finns det sjukgymnaster 

som av sina arbetsgivare tvingas utbilda sig, kanske de har en annan upplevelse av MI vid 

patientmöten. 

I resultatet skiljer sjukgymnasterna tydligt på sitt arbete innan och efter de började använda 

sig av MI. Det vore intressant att utreda vad en sjukgymnast ska känna till och behärska inom 

MI för att kunna säga sig arbeta med det. Sjukgymnaster som idag omedvetet arbetar med 

vissa färdigheter, kan de påstå sig använda MI? Eller kan en sjukgymnast säga sig använda 

MI först när han/hon har kunskap om syftet med färdigheterna och verktygen?  

Studieförfattarna anser att ny kunskap om MI nu tillförts då även sjukgymnasters 

upplevelser av användandet skildras. Samtliga deltagare var intresserade av att ta del av 

studiens färdiga resultat för att få en inblick i hur andra sjukgymnaster upplever arbetet med 

MI. Författarna anser därför att fler studier borde genomföras för att utöka denna kunskap. 

Det vore intressant om vidare forskning undersöker om sjukgymnasters upplevelser av MI 

generellt är så positiva som det beskrivs i denna studie. Det borde vara intressant för 

ledare/chefer att sådana studier genomförs för att i längden kunna erbjuda en bättre vård.  

6.3 Etikdiskussion 
Inga etiska problem har uppstått under studiens gång. Studien har genomförts på ett etiskt 

riktigt sätt då den följt de forskningsetiska principerna i Lagen om etikprövning som avser 

människor (SFS, 2003:460). Sjukgymnasterna fick frivilligt delta, de fick all information om 

studien både skriftligt och muntligt och de är anonyma genom hela studien vilket är etiskt 

korrekt. Sjukgymnasterna har givit sitt samtycke till att delta i studien och de kunde avbryta 

närsomhelst. Inga personuppgifter som skulle kunna innebära att sjukgymnasterna gick att 

identifiera redovisas i studien. Eftersom deltagarna fick studieförfattarnas kontaktuppgifter i 

informationsbrevet hade de möjlighet att kontakta författarna även efter intervjuerna om 

funderingar kring studien uppkom. Inga sjukgymnaster som var intresserade av att delta i 

studien nekades detta.  
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Resultatet i studien är beskrivet utifrån sjukgymnasterna som en grupp. Det kan innebära att 

enskilda sjukgymnaster inte känner igen sig i delar av resultatet vilket sjukgymnasterna bör 

känna till då de tar del av studien. 

7 SLUTSATSER 
Studien visar att sjukgymnasternas upplevelser av MI är övervägande positiva. 

Sjukgymnasterna upplever att de färdigheter och verktyg som beskrivs inom MI har många 

positiva följder. Färdigheterna och verktygen bidrar bl.a. till att patienten lättare kan skapa 

motivation inför en beteendeförändring, de tydliggör patientens situation för sjukgymnasten 

och de ökar patientens delaktighet i samtalet med sjukgymnasten. Sjukgymnasterna upplever 

dock vissa svårigheter med användandet av MI, de beskriver att det t.ex. kan vara svårt att 

komma ihåg alla färdigheter och verktyg under samtalet. Eftersom sjukgymnasterna till stor 

del har positiva inställningar till användandet av färdigheterna inom MI tycker 

studieförfattarna att det borde vara av betydelse för sjukgymnaster att lära sig använda dessa. 

Sjukgymnasterna upplever att MI förändrat deras arbetssätt och förhållningssätt till det 

positiva. De upplever att samarbetet och samtalen med patienten förbättrats med hjälp av 

MI. Sjukgymnasterna upplever att MI bidragit till förbättrad samtalsteknik och ökad 

tillfredsställelse i arbetet. Mer forskning behövs inom området. Denna studie skulle kunna 

användas som grundkunskap att utgå från för att t.ex. genomföra en kvantitativ studie om 

sjukgymnasters upplevelser av MI. Det vore bra att göra större och kvantitativa studier för att 

kunna generalisera resultatet till en större population. 
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BILAGA A 

Ambivalenskorset 
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nuläget 

Mindre 
bra med 
nuläget 

Mindre 
bra med 
förändring 

Positivt 
med 
förändring 

  

  



 

BILAGA B 

VAS 

 

 

 

 

 

 

Skatta sin tilltro till sin egen förmåga att genomföra en förändring, där 0 innebär mycket låg 
tilltro och 10 innebär mycket hög tilltro. Patienterna får skatta genom att ange en siffra 
mellan 0-10, ett heltal.  

 

 

 

 

 

 

 

Skatta sin motivation till att genomföra förändringen, där 0 innebär mycket låg motivation 
och 10 att motivationen är mycket hög. Patienterna får skatta genom att ange en siffra mellan 
0-10, ett heltal.  

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 



 

BILAGA C 

Informationsbrev 

Sjukgymnasters upplevelser av MI 

En intervjustudie 

Vi är två sjukgymnaststudenter som läser 5:e terminen på Mälardalens högskola och skriver 

nu vårt examensarbete. Syftet med uppsatsen är att undersöka sjukgymnasters upplevelser 

av arbete med motiverande samtal (MI). Det finns många studier gjorda kring MI som 

rådgivningsmetod men till vår vetskap ingen inom professionen sjukgymnastik. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie:  

� Deltagandet är frivilligt och Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Du garanteras anonymitet. 

� Du kommer att medverka i studien genom att intervjuas i 30-45 minuter. Under 

intervjun kommer ljudupptagning att ske. Syftet med ljudupptagningen är att studien 

ska bli så noggrann som möjligt. Efter studiens sammanställning kommer dessa 

ljudupptagningar raderas.  

� Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola 

(MDH) Västerås. 

Detta brev riktar sig till de sjukgymnaster som anser sig arbeta med MI.  

Vi är tacksamma för svar oavsett om Du är intresserad av att delta eller ej, senast den ... 

För att anmäla ditt intresse eller för att få ytterligare information kontakta någon av 

nedanstående. 

Tack på förhand! 

Studieförfattare      Studieförfattare           Handledare 

Anne Henriksen      Frida Nilsson           Petra von Heideken Wågert  

070-1543224       070-413 58 01           petra.heideken.wagert@mdh.se  

ahn09019@student.mdh.se    fnn09001@student.mdh.se  



 

BILAGA D 

Intervjumall  

Vad har du för upplevelser av motiverande samtal? 

Berätta; vad är MI för dig? 

Beskriv på vilket sätt samtalet med patienterna förändrats sedan du började använda 

motiverande samtal. 

Berätta om ett patientmöte, där du använt dig av MI, som fungerat bra. 

Berätta om ett patientmöte, där du använt dig av MI, som fungerat mindre bra. 

Beskriv när i patientmötet du väljer att använda MI. 

Vill du lägga till något kring syftet eller tidigare samtalsämnen? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


