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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar dagligen. För patienterna med 
denna sjukdom kan det innebära att de behöver genomföra livsstilsförändringar och att de 
behöver ta ett stort ansvar gällande sin egenvård. Dessa livsstilsförändringar kan lättare 
genomföras med hjälp av motiverande samtal. Motiverande samtal kan användas av 
sjuksköterskan och den bygger på att framkalla och stärka patientens egen motivation till 
förändring och för att hjälpa patienten med sin egenvård.  
Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av motiverande samtal vid diabetes typ 
2.  
Metod: En litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ- och mixad 
metod. Forsberg och Wengströms kvalitetgranskningsmall användes för att kvalitetsgranska 
de valda artiklarna. Graneheim och Lundmans beskrivning av en innehållsanalys användes 
vid dataanalysen med manifesta innehåll och med inslag av latent innehåll.  
Resultat: Av dataanalysen framkom fyra kategorier som besvarade studiens syfte.  
Betydelsen av att få stöd av sjuksköterskan, påvisar att sjuksköterskan med hjälp av stöd och 
uppmuntran påverkade patienternas motivation. Vikten av eget ansvar, påvisar att patienterna 
behövde ta eget ansvar under de motiverande samtalen för att de skulle bli motiverade. 
Betydelse av sjuksköterskans kompetens, beskriver att patienternas erfarenheter av de 
motiverande samtalen påverkades av sjuksköterskans kompetens gällande diabetes typ 2 och 
motiverande samtal. Att förstå vikten av att genomföra livsstilsförändringar, påvisar att 
patienterna behövde förstå hur viktigt det var med livsstilsförändringar samt att vissa 
patienter kände att det kunde vara svårt om de inte hade den vilja och motivation som 
krävdes.  
Slutsats: Studiens resultat visar att patienterna med diabetes typ 2 ansåg motiverande samtal 
som något positivt. Dock fanns det vissa patienter som hade svårigheter med att ta eget 
ansvar och att förstå vikten av att genomföra livsstilsförändringar vid de motiverande 
samtalen. Patienterna kände att det var av vikt att sjuksköterskan och patienten arbetade 
tillsammans samt att sjuksköterskan fanns som stöd för att öka motivationen. Antalet artiklar 
som framkom vid datainsamlingen visar på att det är ett litet forskningsområde. Det behövs 
mer forskning för att utöka kunskapen och användandet av motiverande samtal inom diabetes 
typ 2.   
 
Nyckelord: diabetes typ 2, erfarenheter, motiverande samtal, patient, kvalitativ



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning 4 

Bakgrund 5 

Diabetes Mellitus typ 2 5 

Motiverande samtal 6 

Dorothea Orems teori om egenvårdsbrist 7 

Syfte 8 

Metod 8 

Design 8 

Datainsamling och urval 9 

Kvalitetsgranskning 10 

Dataanalys 10 

Etiskt övervägande 11 

Resultat 12 

Betydelsen av att få stöd av sjuksköterskan 12 

Vikten av eget ansvar 13 

Betydelse av sjuksköterskans kompetens 14 

Att förstå vikten av att genomföra livsstilsförändringar 15 

Diskussion 16 

Metoddiskussion 16 

Resultatdiskussion 20 

Slutsatser 24 

Självständighet 24 

Referenser 25 

Bilaga 1 Databassökningar 30 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll 33 

Bilaga 3 Artikelöversikt 34 

Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 36 

 



 

4 
 

Inledning 
Globalt sett ökar insjuknandet i diabetes världen över och år 2014 levde 422 miljoner vuxna 

med diabetes, jämförelsevis med 108 miljoner år 1980 (World Health Organization [WHO], 

2016). I Sverige har 300 000 till 400 000 av befolkningen diabetes typ 2 (Diabetesförbundet, 

2016). Patienternas beteende, hälsa och livsstil är faktorer som kan öka risken för ett högt 

glukosvärde i blodet (McGeoch m.fl., 2012) som i sin tur kan öka risken hos patienter med 

diabetes till att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (a.a). Diabetes typ 2 är en kronisk 

sjukdom och antalet patienter som får sjukdomen ökar dagligen (Diabetesförbundet, 2016). 

Det kan ta lång tid för patienterna innan de får diagnosen. När patienten väl har fått sin 

diagnos och är medveten om vad denna innebär leder det ofta till en stor omställning gällande 

livsstil och vanor (a.a).  

 

För denna patientgrupp är livsstilsförändringar inom kost- och motionsvanor en viktig del 

(Karlsen, Oftedal och Bru, 2011). Patienterna upplever ofta stress och oro över sitt 

sjukdomstillstånd och därför är en livsstilsförändring inte alltid det lättaste att genomföra 

(a.a). Patienterna kan uppleva att livsstilsförändringarna leder till påfrestningar i vardagen 

eftersom det kan krävas mer planering än tidigare (Jallinoja, Pajari och Absetz, 2008). Det 

leder i sin tur till att det är viktigt för patienten att hitta olika strategier som passar dem själva 

och deras situation (Diabetesförbundet, 2016). 

 

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en målinriktad och personcentrerad 

samtalsmetod (Holm Ivarsson, 2009). MI används vid rådgivning och behandling där 

sjuksköterskan försöker identifiera och hitta olika strategier som kan vara behjälpliga för 

patienten under processens gång (Folkhälsomyndigheten, 2013). MI används vanligast hos 

patienter som har problem med exempelvis alkohol, tobak, kost, motion eller vid kroniska 

sjukdomar (a.a). Enligt Heinrich, Candel, Schaper och de Vries (2010) är MI en lovande 

samtalsmetod vid behandling av patienter med diabetes typ 2. Enligt Welch m.fl. (2011), 

Reinhardt, van der Ploeg, Grzegrzulka och Timperley (2012) och Jansink m.fl., (2009) 

behöver det genomföras mer forskning gällande effektiviteten, patienters erfarenheter och 

implementeringen av MI inom diabetesvård. För att förbättra sjuksköterskors möjligheter att 

kunna stödja och motivera patienter med diabetes typ 2 i att genomföra livsstilsförändringar, 
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och därmed hantera sin egenvård, har det därför valts att studera patienters erfarenheter av det 

motiverande samtalet. 

Bakgrund 

Diabetes Mellitus typ 2 
Diabetes är en sjukdom där hormonet insulin står i centrum (Sundin, 2006). Insulin är det 

hormon som sänker blodsockret och bukspottkörteln är det organ som producerar insulin. 

Hos en frisk person känner bukspottkörteln av blodsockernivåerna i blodet och producerar 

insulin gentemot efterfrågan. Har personen däremot diabetes kan bukspottkörtelns förmåga 

att producera insulin vara begränsad om inte helt borta. Det finns två olika typer av diabetes, 

typ 1 och typ 2. Diabetes typ 1 uppkommer oftast i ung ålder men är inte helt utesluten bland 

äldre. Vid typ 1 har bukspottkörtelns förmåga att producera insulin helt avstannat. Diabetes 

typ 2 får vanligen personer i äldre åldrar. Vid typ 2 har bukspottkörteln delvis kvar förmågan 

att producera insulin och denna form av diabetes kan i vissa fall behandlas med 

livsstilsförändringar (a.a.). Vid graviditet kan modern få graviditetsdiabetes (Moses m.fl., 

2017). Detta innebär att blodsockernivåerna är något förhöjda under graviditeten men återgår 

till det normala när barnet föds. Därför är detta ingen kronisk form (a.a.). Diabetes är en 

sjukdom där antalet patienter med sjukdomen ökar dagligen (Hjärt-lungfonden, 2016).  Idag 

har ungefär 450 000 av Sveriges befolkning diabetes och av dessa utgör 85–90% diabetes typ 

2 (a.a.).  

 

Enligt Heinrich m.fl. (2010) ökar diabetes typ 2 över hela världen vilket beror på att 

befolkningen har ändrat livsstilen. Patienterna spelar en stor roll i sin behandling eftersom att 

det är deras beteende och hinder som påverkar motivationen till en livsstilsförändring. En stor 

del av patienterna ser en förändring i det vardagliga livet som stor och svår (a.a.). Det är 

viktigt att det genomförs ansträngningar för att råda patienter med diabetes att genomföra 

livsstilsförändringar (Vessby & Asp, 2007). Övervikt, rökning och andra levnadsvanor 

påverkar utvecklingen och ökar risken för följdsjukdomar hos patienten. Vanliga 

följdsjukdomar är hjärt- och kärlsjukdomar. Livsstilsförändringarna gäller också fysisk 

aktivitet, vilket hjälper till att öka insulinkänsligheten (a.a.).  
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Enligt Chen, Creedy, Lin och Wollin (2012) är patientens egenvård en av hörnstenarna i 

behandlingen av diabetes typ 2. Vidare framkom det att motiveringen och informationen från 

sjuksköterskan till patienten har varit bristfällig och har därför lett till att patienterna inte 

klarar av att sköta den egenvård som krävs. För att allvarliga komplikationer ska förhindras 

behövs det en bra egenvård och som stöd en bra vägledning av sjuksköterskan. Egenvården 

påverkas av de fysiska eller tekniska förutsättningar patienten har (a.a.). För att vården ska 

förbättras och för att förändringar ska lyckas krävs det en bra egenvård från patienterna och 

motiverande färdigheter från vårdpersonalen (van Eijk-Hustings, Daemen, Schaper & 

Vrijhoef, 2011). Förändringar i livsstilen kan förbättra förutsättningarna till en bra glukosnivå 

och minskar riskerna för komplikationer. En av grunderna för att kunna förbättra hälsan hos 

denna patientgrupp är via livsstilsförändringar vilket vårdpersonalen kan göra med hjälp av 

motiverande samtal (a.a.). Även i de nationella riktlinjerna för diabetesvård finns det 

rekommendationer att använda sig av MI (Socialstyrelsen, 2017). 

Motiverande samtal 
MI är en samtalsmetod som uppfanns av William R Miller (Holm Ivarsson, 2009). MI är en 

direkt, patientcentrerad och individanpassad form av rådgivning som ska hjälpa patienterna 

till förändring i deras livsstil och beteenden (Holm Ivarsson, 2009; van Eijk-Hustings m.fl., 

2011). MI hjälper patienterna att förstå och identifiera sina egna beteenden, livsstilar, 

attityder och de hinder som kan påverka till en förbättring. Patientens syn på livsstil och 

beteende är ständigt i fokus. Samarbetet mellan rådgivare och patient är en viktig del inom 

MI. Rådgivaren som utför samtalen ska underlätta och stödja i processen och hjälpa patienten 

med en realistisk målsättning. Detta gör metoden till en mer målinriktad metod. Det krävs att 

rådgivaren har ett stort tålamod eftersom samtalen behöver tas i patientens takt och på 

patientens villkor för att bästa resultat ska kunna uppnås. Viktiga delar för rådgivaren är att 

ställa frågor, sammanfatta svaren, stödja och bekräfta patienten under hela vårdförloppet. 

Rådgivaren behöver hjälpa till med planeringen av en förbättringsprocess och att hela tiden 

lyssna på patienten och reflektera över svaren. Patientens egen vilja till förändringar och 

patientens personlighet avgör en stor roll i processen. MI har testats på många patienter och 

gett goda resultat i behandlingen, men det är oklart hur mycket utbildning rådgivaren behöver 

för att utföra dessa samtal (a.a.). Motiverande samtal används när rådgivaren vill framkalla 

och stärka patientens egen motivation till förändring (Miller & Rollnick, 2010). När patienten 

valt en förändring och en väg för denna förändring hjälper rådgivaren till att sätta ett mål och 

lägga upp en individanpassad handlingsplan för att på bästa vis nå detta mål (a.a.).  
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Enligt Chen m.fl. (2012) krävs det engagemang och vilja från patienten och att patienten 

förstår vilka uppoffringar som kan krävas för att en förbättring ska kunna ske. För patienterna 

visade det sig att täta gruppträffar med rådgivaren kan ge bättre och effektivare resultat (a.a.). 

En del inom MI är utvecklingen av diskrepans, vilket innebär att rådgivaren stimulerar 

patienten till att känna av känslan att en sak inte är helt rätt och att en förändring bör ske 

(Holm Ivarsson, 2009; van Eijk-Hustings m.fl., 2011). När detta ska utvecklas fokuserar 

rådgivaren på de för- och nackdelar förändringen kommer leda till. För patienterna utgör 

detta en tydligare bild av vad en förändring kan innebära. När patienten har förstått att det 

finns både för och nackdelar med beteendet ökar diskrepansen och patienten blir ambivalent. 

MI går ut på att rådgivaren vill öka diskrepansen vilket leder till att patienten blir ambivalent 

och fattar egna beslut gällande livsstilen (a.a.). Enligt Chen m.fl. (2012) kan motiverande 

samtal kan användas för att öka kvaliteten av egenvården. 

 

Eriksson (1991) beskriver att en erfarenhet kan uppstå ur eller bygga på minnen eller 

sinnesintryck. Erfarenhet kan också skapas efter att patienter har observerat eller upplevt en 

händelse eller situation. Uppfattningen av en erfarenhet kan variera från patient till patient. 

Livet byggs upp av erfarenheter och patienten hamnar ofta i situationer som skapar nya 

erfarenheter. För att ha möjlighet till utveckling och undvika att misstag upprepas är det av 

vikt att ta lärdom av tidigare erfarenheter och händelser (a.a.). 

Dorothea Orems teori om egenvårdsbrist 
År 1971 presenterades Dorothea Orems teori första gången och hennes centrala mål har hjälpt 

till att utveckla teorin om egenvårdsbrist (Orem, 2001; Berbiglia & Banfield, 2009). Teorin är 

indelad utifrån tre centrala begrepp egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Dessa tre 

begrepp bildar tillsammans en generell teori om omvårdnad. Egenvården delas in i olika faser 

för att ge en bättre förståelse för vilka behov och handlingar som behöver genomföras. De 

olika faserna är värderingsfas, planeringsfas och genomförandefas. I värderingsfasen avgörs 

det vilka handlingar som behövs för att säkerhetsställa en god hälsa hos patienten. I 

planeringsfasen utformas det ett system för att på bästa sätt utföra dessa handlingar. I 

genomförandefasen genomförs dessa handlingar tillsammans med patienten (a.a.).  

 

Orem (2001) skriver i sin teori att aktiviteterna som används för att stödja patienten är 

anpassade efter vilka egenvårdsbehov patienten har men också för att möta egenvårdskraven 
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från patienten. Egenvårdsbehoven utvecklas under hela livet och en patient kan födas med ett 

behov av hjälp eller kan det utvecklas senare i livet på grund av skador eller sjukdomar.  

När egenvårdsbehoven är större än kapaciteten att utför handlingarna kan det uppstå 

egenvårdsbrist. Vid dessa tillfällen behöver vårdpersonalen stödja och styrka patienten i deras 

egenvård (a.a.).  

 

Enligt Orem (2001) är egenvård en komplex handling för att stödja patienten. Det är lätt att 

patienten vill ha mer hjälp trots att deras kapacitet räcker till. Detta kan leda till 

vårdpersonalen hjälper till med för många egenvårdshandlingar (a.a.). Egenvårdskraven 

innebär de krav och handlingar som patienten vill ska ingå i egenvården (Kirkevold, 2014). 

Det kan vara krav som patienten vill att vårdpersonal ska utföra om patientens egen kapacitet 

inte räcker till (a.a.)  

 

Egenvården kan vara en viktig del inom diabetes typ 2 för att lättare hantera sjukdomen. Med 

hjälp av motiverande samtal kan sjuksköterskan underlätta motiveringen hos patienterna till 

att lättare genomföra livsstilsförändringar och att utveckla egenvårdskapaciteten. Målet med 

studien är att ge sjuksköterskan en förståelse för de erfarenheter patienterna får av de 

motiverande samtalen. Med kunskap om och förståelse för patienters erfarenheter av 

motiverande samtal kan sjuksköterskan förbättra sitt användande av de motiverande samtalen 

inom diabetesvården. 

Syfte 
Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av motiverande samtal vid diabetes typ 2.  

Metod 

Design 
För att besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie baserad på granskade vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ metod.  Kvalitativ metod har sin grund i den holistiska traditionen och 

har som fokus att studera patienters erfarenheter av en händelse (Marshall & Rossman, 2011). 

Enligt Henricson och Billhult (2012) är patienternas erfarenheter subjektiva data och innebär 

att det sagda ordet och att deras beskrivning av erfarenheter utgör en grund för fortsatt analys 
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(a.a.). En litteraturstudie kan användas för att beskriva forskningsläget inom ett visst område 

(Rosén, 2012). 

Datainsamling och urval 
Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl är en databas 

som innehåller vetenskaplig litteratur inom omvårdnad, nutrition, tandvård och 

sjukgymnastik (Willman, m.fl, 2016). PubMed innehåller vetenskaplig litteratur inom 

omvårdnad, medicin, veterinärmedicin, odontologi samt hälso- och sjukvårdsadministration 

(a.a.).   

 

I Cinahl användes begränsningarna peer reviewed, research article och english language. Att 

söka artiklar som är peer reviewed innebär att artiklar är granskade av specialister på området 

innan de publiceras, vilket skapar en större trovärdighet (Willman, m.fl., 2016). I PubMed 

användes begränsningen english language. Däremot användes ingen avgränsning gällande 

ålder, kön eller tidsspann.  

 

I bilaga 1 visas hur sökningarna i databaserna genomfördes och vilka sökord som 

kombinerades. Sökorden var diabetes mellitus typ 2 (diabetes type 2 och Diabetes mellitus, 

type 2), motiverande samtal (motivational interviewing, motivational interview, motivational 

interviews), patientens inställning (patient attitude, patient attitudes), patientens 

tillfredställelse (patient satisfaction) och erfarenhet (experience, experiences). Dessa 

översattes med hjälp av ordlistan svenska MeSH och ett svenskengelskt lexikon. Först 

gjordes två enskilda sökningar på sökorden motivational interviewing och Diabetes mellitus, 

type 2 med hjälp av sökverktygen MeSH-termer och Cinahl headings. MeSH-termer och 

Cinahl headings är medicinska ämnesord som kan användas för att besvara syftet 

(Kristensson, 2014). Dessa två sökningar kombinerades sedan med AND och bildade den 

slutliga ämnesordsökningen. Därefter gjordes fritextsökningar i respektive databas. Olika 

ändelser på sökorden användes och sökorden kombinerades med OR för att inte missa 

eventuella artiklar. Som exempel motivational interviewing OR motivational interview OR 

motivational interviews. Fritextsökningarna kombinerades sedan med AND och skapade den 

slutliga fritextsökningen. Sökningarna i databaserna PubMed och Cinahl var identiska vilket 

visas i Bilaga 1.  
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Sökningarna i Cinahl ledde till 31 artiklar vilka lästes på titelnivå och 16 artiklar lästes på 

abstraktsnivå. Elva artiklar lästes på fulltextnivå och fem artiklar valdes ut. Sökningarna i 

PubMed ledde till 87 artiklar som lästes på titelnivå och 23 artiklar lästes på abstraktsnivå. 

Elva artiklar lästes på fulltextnivå och sex artiklar valdes ut. De artiklar som valdes ut 

inkluderade patienter, män/kvinnor över 18 år med diabetes typ 2, som någon gång hade 

deltagit i intervjuer eller samtal där samtalsmetoden motiverande samtal hade applicerats. De 

artiklar som exkluderas var de artiklar som inte besvarade studiens syfte utan istället 

studerade diabetes typ 1, graviditetsdiabetes eller sjuksköterskans erfarenheter av 

motiverande samtal. Efter att artiklarna valdes ut togs eventuella dubbletter bort och 

resterande åtta artiklar gick vidare för kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskning 
För att bedöma artiklarnas trovärdighet och relevans används kvalitetsgranskning (Axelsson, 

2012). Forsberg och Wengströms (2013) kvalitetsgranskningsmall användes för att 

säkerställa kvaliteten på de artiklar som sedan skulle användas som dataunderlag för studiens 

resultat. Mallen delar in artiklarnas kvalitet i hög, medel eller låg kvalitet beroende på hur 

många poäng artiklarna får. Maxpoängen är 18 poäng, 0-6 poäng vid låg kvalitet, 7-12 poäng 

vid medel kvalitet och 13-18 poäng vid hög kvalitet. Kvalitetsgranskningsmallen 

applicerades på åtta stycken artiklar och alla artiklarna fick tillräckligt med poäng för att 

anses vara av hög kvalitet. Det är viktigt att ha ett systematiskt tillvägagångsätt för att kritiskt 

kunna värdera kvaliteten hos de insamlade studierna (Willman, m.fl., 2016). Ett systematiskt 

tillvägagångsätt underlättar sammanställning och tolkning av vad vetenskapliga studier har 

kommit fram till och om detta har skett på ett opartiskt och konsekvent sätt (a.a.). 

Dataanalys 
För analys av data som insamlats användes en innehållsanalys. En innehållsanalys används 

för att vetenskapligt bearbeta, hantera och tolka den stora mängden data som samlats in 

(Olsson & Sörensen, 2011). Som hjälp vid dataanalysen användes Graneheim och Lundmans 

(2004) pedagogiska modell för en innehållsanalys. Graneheim och Lundmans (2004) modell 

bygger på begreppen analysenhet, meningsenhet, kondensering, kod och kategori. Det 

grundläggande i en innehållsanalys är att bestämma analysenheten vilket kan vara ett antal 

studier. Vid analysen är det avgörande om den ska fokusera på manifest eller latent innehåll. 

Vidare beskriver Graneheim och Lundman (2004) att det manifesta innehållet är det synliga 

och uppenbara i texten. Det latenta innehållet bygger på tolkningar av texten. Vanligt vid en 
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kvalitativ innehållsanalys är att det alltid sker en viss grad av tolkning av den text som ska 

analyseras. Meningsenheter kan bestå av ord, meningar eller stycken. Under analysprocessen 

är det av vikt att meningsenheterna inte blir för korta och består av ett par enstaka ord. Detta 

kan medföra att den fortsatta analysen av texten blir svår och att viktigt innehåll kan 

försvinna. Kondensering används då det innebär att förkorta meningsenheterna samtidigt som 

kärnan bevaras. Efter kondensering kommer kodning och detta är en etikett på 

meningsenheten. Kod används som ett verktyg för att bilda kategorier. Skapandet av 

kategorier är kärnan i en innehållsanalys. Kategorier är en grupp vilka delar ett gemensamt 

innehåll (a.a.).  

 

Analysen bygger på ett manifest innehåll med latenta inslag och analysenheten var i denna 

studie de åtta vetenskapliga artiklarna. Artiklarnas resultatdel lästes igenom flera gånger för 

att få en helhetssyn över patienternas erfarenheter och därefter togs meningsenheter ut. Efter 

detta lästes artiklarna en gång till och de meningsenheter som gick förlorade första gången 

togs ut denna gång. Alla meningsenheterna togs ut tillsammans av författarna. De 

meningsenheter som valdes ut skrevs in i en tabell för att bevara allt på samma ställe samt för 

att få en översikt. Meningsenheterna översattes till svenska med hjälp av engelsk-svenskt 

lexikon. De lästes igenom ett flertal gånger för att ta bort eventuella meningsenheter som inte 

svarade på studiens syfte. Kondensering och kodning av meningsenheterna utfördes enskilt 

för att sedan sammanställas. Koderna kontrollerades tillsammans och lades ut på ett bord för 

att få en översikt. Med fokus på koden skapades sedan kategorier. För exempel på 

innehållsanalys se bilaga 4 

Etiskt övervägande 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) behöver etiska överväganden genomföras innan en 

litteraturstudie påbörjas. För att öka det vetenskapliga värdet av en studie används artiklar 

som har tillstånd från en etisk kommitté eller visar att de har genomfört noggranna etiska 

övervägande (Wallengren & Henricson, 2017). Saknas detta i artiklarna finns det 

tveksamheter om den etiska kvaliteten av artikeln. Det är därför av stor vikt att kontrollera 

om de valda artiklarna innehåller etiskt övervägande (a.a). Vetenskapsrådet (2011) betonar att 

ohederlighet och fusk inte får förekomma vilket kan innebära plagiering eller stöld av data, 

metoder eller hypoteser. Sju av åtta vetenskapliga artiklar som finns med i studien innehåller 

ett etiskt övervägande, är etiskt granskade samt godkända av en etisk kommitté eller 

motsvarande.  
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Resultat 
Innehållsanalysen baserades på åtta vetenskapliga artiklar och resulterade i fyra kategorier.  

Kategorierna beskriver patienternas erfarenheter av de motiverande samtalen. Patienternas 

erfarenheter påverkades bland annat av på vilket sätt sjuksköterskan var stödjande och hur 

mycket eget ansvar patienterna behövde ta vid de motiverande samtalen. Kategorierna 

beskriver också att sjuksköterskans kompetens hade stor betydelse för hur mycket patienterna 

förstod. Patienternas erfarenheter bestod också av en förståelse för de livsstilsförändringar 

som behövde genomföras samt hur viktiga de var för hanteringen av diabetes typ 2. Se figur 

1. 

 
Figur 1. Översikt av kategorier. 

Betydelsen av att få stöd av sjuksköterskan 
Patienternas erfarenheter av det motiverande samtalet vid diabetes typ 2 var att stöd av 

sjuksköterskan hade en stor betydelse för patienternas motivation (Brobeck, Odencrants, 

Bergh & Hildingh, 2014; Dellasega, Gabbay, Durdock & Martinez-King, 2010; Linmans, van 

Rossem, Knottnerus & Spigt, 2015b; Miller, Marolen & Beech, 2010). Patienterna med 

diabetes typ 2 kände att det var viktigt att sjuksköterskan accepterade och respekterade dem 

för att öka motivationen. Patienterna kände också att motivationen ökade när sjuksköterskan 

var närvarande och lyssnade på dem (a.a.) 

 

Patienterna med diabetes typ 2 pratade om hur fördelaktiga de motiverande samtalen var 

eftersom att sjuksköterskan bidrog till att patienterna kände stöd och uppmuntran (Brobeck, 

m.fl., 2014; Dellasega, Añel-Tiangco & Gabbay, 2012; Howard & Hagen, 2012; Serfontein 

& Mash, 2013). De kände sig uppmärksammade och förstådda av sjuksköterskan. Om 

sjuksköterskan var lugn i sitt bemötande och visade stöd, uppmuntran och förståelse ökade 

patienternas självförtroende och motivation (a.a.). Patienterna uttryckte att ” the nurse 

radiates real positivity and made me feel that I could easily fix this” (Brobeck, m.fl., 2014, s. 

8). Patienterna med diabetes typ 2 kände att sjuksköterskan var positiv och förbättrade deras 
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ansvarstagande i egenvården (Brobeck, m.fl., 2014; Dellasega, m.fl., 2010; Dellasega, m.fl., 

2012; Howard & Hagen, 2012). Patienternas erfarenhet av de motiverande samtalen var att 

det var viktigt att sjuksköterskan och patienten utförde samtalen tillsammans i ett 

partnerskap. Genom att göra det tillsammans skapades hopp och förtroende vilket ökade 

motivationen samt skapade ett välbefinnande hos patienterna (a.a.). 

Vikten av eget ansvar 
Patienternas erfarenheter av det motiverande samtalet var att deras eget ansvar hade en stor 

betydelse vid de motiverande samtalen samt för motivationen (Brobeck, m.fl., 2014; 

Dellasega, m.fl., 2010; Dellasega, m.fl., 2012; Howard & Hagen, 2012; Minet, Lønvig, 

Henriksen & Wagner, 2011b). Patienterna med diabetes typ 2 kände att det var viktigt att 

vara ärliga och öppna vid de motiverande samtalen för att öka motivationen. Med hjälp av de 

motiverande samtalen fick patienterna ta egna initiativ och beslut. Detta bidrog till ett ökat 

självförtroende hos patienterna vilket ledde till att motivationen ökade och att de lättare 

kunde hantera sjukdomen och eventuella livsstilsförändringar (a.a.). Patienterna med diabetes 

typ 2 uttryckte att motiverande samtal “motivated patients to become confident self-managers 

of their diabetes” (Howard & Hagen, 2012, s. 68). De kände också ett stort eget ansvar för att 

de behövde göra sina egna problem synliga vid de motiverande samtalen (Brobeck, m.fl., 

2014; Linmans, m.fl., 2015b; Minet, m.fl., 2011b).  

 

Vissa av patienterna med diabetes typ 2 kände att det var svårt att alltid vara på topp vid de 

motiverande samtalen vilket gjorde det svårt för patienterna att bli motiverade (Brobeck, 

m.fl., 2014; Howard & Hagen, 2012; Minet, m.fl., 2011b). Patienterna kände att det var 

viktigt att de fortsatte att delta i de motiverande samtalen även om dessa svårigheter uppstod 

(a.a.). Patienterna kände att det var svårt att ta eget ansvar i de motiverande samtalen men att 

de ändå inte ville vara i behov av en sjuksköterska varje gång ett problem uppstod (Brobeck, 

m.fl., 2014; Howard & Hagen, 2012; Minet, m.fl., 2011b). 

 

För att öka motivationen framkom det i analysen att patienterna med diabetes typ 2 behövde 

känna sig intresserade och förstå meningen med de motiverande samtalen (Dellasega, m.fl., 

2010; Howard & Hagen, 2012; Minet, m.fl., 2011b; Serfontein & Mash, 2013). När 

patienterna tog eget ansvar och dela med sig av sina erfarenheter vid de motiverande 

samtalen kände patienterna att det hjälpte dem att bli motiverade (a.a.). Dock kände vissa 

patienter med diabetes typ 2 att det var svårt att ta eget ansvar och påverka innehållet i de 
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motiverande samtalen (Brobeck, m.fl., 2014; Linmans, m.fl., 2015b; Minet, m.fl., 2011b). 

Vissa av patienterna kände också att det var svårt att prata om sina problem och att de istället 

började tvivla på sig själva (a.a.). Patienterna kände sig bekräftade och motiverade när deras 

egna initiativ och ansvar uppmuntrades (Brobeck, m.fl., 2014). För att bli motiverade kände 

patienterna att de behövde bli förstådda av sjuksköterskan (a.a.). Patienterna med diabetes typ 

2 kände att de motiverande samtalen var mycket bra och skapade positivitet när de tog det 

egna ansvaret (Brobeck, m.fl., 2014; Howard & Hagen, 2012; Linmans, m.fl., 2015b; Minet, 

m.fl., 2011b; Serfontein & Mash, 2013). Patienterna kände att ta eget ansvar var en 

bidragande faktor till att öka motivationen för att lättare kunna hantera sin sjukdom (a.a.).  

Betydelse av sjuksköterskans kompetens 
Patienternas erfarenheter av det motiverande samtalet var att sjuksköterskans kompetens 

inom samtalsmetoden och sjukdomen hade betydelse för hur mycket patienten förstod vid de 

motiverande samtalen (Brobeck, m.fl., 2014; Dellasega, m.fl., 2010; Howard & Hagen, 2012; 

Linmans, m.fl., 2015b; Minet, m.fl., 2011b; Serfontein & Mash, 2013). Det var också viktigt 

för patienterna med diabetes typ 2 att sjuksköterskan hade kompetens och förståelse om att 

patienterna var olika. Sjuksköterskan behövde god kompetens inom metoden för att kunna 

använda sig av olika strategier och ge olika alternativ till patienterna vid de motiverande 

samtalen. Detta kände patienterna med diabetes typ 2 var positivt och ökade deras motivation 

(a.a.).  

 

Patienterna med diabetes typ 2 kände att sjuksköterskorna hade kompetens inom 

samtalsmetoden vilket gav patienterna möjlighet till att dela med sig av sina erfarenheter vid 

de motiverande samtalen (Brobeck, m.fl., 2014; Dellasega, m.fl., 2010; Dellasega, m.fl., 

2012; Minet, m.fl., 2011b). Patienterna kände också att sjuksköterskans kompetens om de 

motiverande samtalen gav dem bra information och var användbart. Sjuksköterskan 

möjliggjorde vägledning med hjälp av samtalsmetoden och det gav patienterna drivkraft till 

att hitta tillbaka till rätt spår (a.a.). Med hjälp av det motiverande samtalet bidrog 

sjuksköterskan med sin kompetens och lärde patienterna att hantera sin diabetes typ 2 

(Brobeck, m.fl., 2014; Dellasega, m.fl., 2010; Dellasega, m.fl., 2012; Miller, m.fl., 2010; 

Serfontein & Mash, 2013). Patienterna kände också att motiverande samtal gav dem nya 

förutsättningar. Patienterna kände att motiverande samtal baserades på god kommunikation 

mellan patienten och sjuksköterskan vilket de kände var positivt (a.a.).  
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Patienterna med diabetes typ 2 kände att sjuksköterskans brist på kompetens gällande de 

motiverande samtalen kunde bidra till en minskad motivation (Brobeck, m.fl., 2014; 

Dellasega, m.fl., 2010; Linmans, m.fl., 2015b). Detta för att sjuksköterskan inte hade 

tillräckligt med kompetens gällande samtalsmetodens olika delar och inte fanns där för att 

stödja och underlätta för patienten. Patienterna med diabetes typ 2 kände att sjuksköterskan 

hade svårt att ställa öppna frågor och ibland krävde för mycket av patienterna. Att patienterna 

blev behandlade som barn gjorde att patienterna kände sig förödmjukade och att motivationen 

minskade. Detta kände patienterna var tecken på inkompetens hos sjuksköterskorna (a.a.).  

Att förstå vikten av att genomföra livsstilsförändringar 
Patienternas erfarenheter av det motiverande samtalet var att deras egen roll påverkade 

genomförandet av livsstilsförändringar (Brobeck, m.fl., 2014; Dellasega, m.fl., 2012; Howard 

& Hagen, 2012; Minet, m.fl., 2011b). Patienterna med diabetes typ 2 kände att det var viktigt 

att de själva var medvetna om vilka livsstilsförändringar som behövde genomföras för att de 

lättare skulle kunna genomföras. De uttryckte att de “were fully aware that they needed to be 

willing to change on their own and that the RN would not press them to succeed” (Brobeck, 

m.fl., 2014, s. 6). För att lättare genomföra livsstilsförändringar kände patienterna med 

diabetes typ 2 att det var viktigt att de hade vilja och motivation (a.a.). Patienterna uttryckte 

att de “felt satisfaction and motivation to manage a lifestyle change” (Brobeck, m.fl., 2014, s. 

5). 

 

Patienterna med diabetes typ 2 kände att motiverande samtal lärde dem att förstå hur viktigt 

det var att genomföra och hantera livsstilsförändringar (Brobeck, m.fl., 2014; Dellasega, 

m.fl., 2012; Minet, m.fl., 2011b; Serfontein & Mash, 2013). Vissa patienter kände att det var 

svårt att genomföra livsstilsförändringar i det vardagliga livet (Brobeck, m.fl., 2014; 

Linmans, m.fl., 2015b; Minet, m.fl., 2011b). Patienterna med diabetes typ 2 kände också att 

det är normalt att misslyckas med att genomföra livsstilsförändringar (Brobeck, m.fl., 2014; 

Dellasega, m.fl., 2012; Minet, m.fl., 2011b; Serfontein & Mash, 2013). Med hjälp av 

motiverande samtal kunde de hitta nya sätt som förenklade hanteringen av att hantera 

livsstilsförändringarna och sjukdomen (a.a.).  

 

Patienterna med diabetes typ 2 påpekade att det var viktigt med förståelse inom motiverande 

samtal för att lättare genomföra livsstilsförändringar (Brobeck, m.fl., 2014; Minet, m.fl., 

2011b; Serfontein & Mash, 2013). Dock kände vissa patienter att det var svårt att förstå 
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vikten av att genomföra livsstilsförändringar (Brobeck, m.fl., 2014; Dellasega, m.fl., 2012; 

Minet, m.fl., 2011b). Patienterna uttryckte att ”it was difficult to make lifestyle changes and 

that they knew they had to do the job themselves, taking responsibility for it” (Brobeck, m.fl., 

2014, s. 6). Patienterna med diabetes typ 2 kände att det vardagliga livet påverkades beroende 

på vilka livsstilsförändringar som skulle genomföras och att det kunde ses som en möjlighet 

till att uppnå god hälsa. Patienterna kände att det var av mening att använda sig av 

motiverande samtal för att få ett bredare perspektiv och ha möjlighet till att delta i ett normalt 

liv. Vid de motiverande samtalen kände patienterna med diabetes typ 2 att de behövde förstå 

hur och varför livsstilsförändringarna behövde genomföras för att de skulle kunna anpassas 

utefter patienterna (a.a.).  

 

Patienterna med diabetes typ 2 trodde att de kunde klara av att genomföra 

livsstilsförändringar själva men kände senare att det var svårare än de hade föreställt sig 

(Brobeck, m.fl., 2014; Dellasega, m.fl., 2012; Minet, m.fl., 2011b). Patienterna kände därför 

att de behövde hjälp från någon utomstående för att klara av det som var svårt och för att 

uppnå balans i livet. Patienterna med diabetes typ 2 kände dock att de inte kunde tvingas till 

en livsstilsförändring (a.a.).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Valet av design är relevant eftersom syftet var att studera patienternas erfarenheter av 

motiverande samtal vid diabetes typ 2. Med kvalitativ forskning får författarna med ett djup 

vilket är viktigt vid arbeten där patienters känslor och erfarenheter ska studeras (Forsberg & 

Wengström, 2016). Hade fokus varit att undersöka effekten av motiverande samtal hade det 

passat bättre med en kvantitativ ansats. Detta eftersom kvantitativ forskning bygger på 

objektiva data med kvantifierbara och statistiska resultat och inte patienternas erfarenheter 

eller upplevelser (Forsberg & Wengström, 2016). En litteraturstudie med kvalitativa artiklar 

användes för att svara på studiens syfte. Enligt Rosén (2012) innebär en litteraturstudie att 

nyansera forskning som redan existerar inom området. Kvalitativa artiklar valdes eftersom att 

artiklarna kan komma från olika geografiska områden vilket kan öka generaliserbarheten av 

studiens resultat. Enligt Dahlberg (1997) innebär en god generaliserbarhet att resultatet från 

studien kan appliceras i andra kontexter än den ursprungliga. En intervjustudie kunde använts 
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dock kan detta minska generaliserbarheten av resultatet på grund av att resultatet kan vara 

kopplat till ett specifikt geografiskt område. En studie med patografier hade kunnat användas 

men det hade kunnat vara svårt att hitta tillräckligt med data som svarar på studiens syfte och 

skapar ett trovärdigt resultat. Enligt Kristensson (2014) innebär ett trovärdigt resultat att det 

innehåller tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet och verifierbarhet.  

 

I litteraturstudien som genomförts användes databaserna PubMed och Cinahl, dessa databaser 

har fokus på hälso- och sjukvård vilket var relevant för studien. Fler databaser kunde använts 

för att ge en bredare sökning och möjlighet att hitta fler artiklar inom ämnet. En databas som 

kunde använts var Scopus. Scopus är en databas som innehåller vetenskaplig litteratur inom 

samhällsvetenskap, medicin, teknik och humaniora (Elsevier, 2018). Tillförlitligheten i 

resultatet kan vara beroende av kompetensen hos datainsamlaren (Carlsson, 2016). 

Datainsamlingen kan påverkas beroende på vilket utbildning eller erfarenhet insamlaren har 

(a.a.). Ett möte med en bibliotekarie på Blekinge Tekniska Högskola bokades för att få en 

bättre förståelse för hur sökningarna i databaserna ska gå tillväga och hur databaserna 

fungerar. En bibliotekarie känner till de olika databaserna och dess struktur (Forsberg & 

Wengström, 2016). Det är därför bra att ta hjälp av en bibliotekarie för att underlätta 

sökningarna och göra de så effektiva som möjligt (a.a.). Att ta hjälp av en bibliotekarie ansåg 

författarna var bra vilket resulterade i mer precisa databassökningar. Detta eftersom att 

bibliotekarien har kunskap om hur olika sökord ska kombineras och hur databasernas olika 

ordlistor ska användas (Forsberg & Wengström, 2016). Bibliotekarien hjälpte författarna och 

underlättade i processen att hitta fler relevanta artiklar innehållande tillräckligt med data som 

svarade på studiens syfte. I sökningarna kombinerades de olika sökorden med AND vilket 

enligt Forsberg & Wengström (2016) innebär att begränsa sin sökning så att den data som 

framkom var relevant för studiens syfte. Flera artiklar exkluderades då de inriktade sig på 

andra sjukdomstillstånd än diabetes typ 2 och att innehållet i artiklarna inte var relevant för 

studiens syfte. Söktermen OR användes för att utöka sökningarna och minska 

begränsningarna som till exempel experience OR experiences. Sökningarna utökades men var 

fortfarande begränsade till att svara på studiens syfte.  

 

I databassökningarna användes till exempel begränsningen peer reviewed vilket ökar 

trovärdigheten av artiklarna. Detta leder också till att trovärdigheten gällande studiens resultat 

ökar. I en kvalitativ studie är det av vikt att välja ut den enhet som ska studeras och om den 

kan vara överförbar till liknande situationer (Forsberg & Wengström, 2016). Enheten var i 
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denna studie patienter med diabetes typ 2 och deras erfarenheter av motiverande samtal. 

Studiens resultat kan leda till att fler sjuksköterskor använder sig av motiverande samtal vid 

diabetes typ 2. Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter och inte 

skillnaderna mellan män och kvinnors erfarenheter. Vissa artiklar exkluderades då de 

innehöll irrelevant innehåll eller inte svarade på studiens syfte. Artiklarna är inriktade på 

vuxna eftersom att diabetes typ 2 vanligen drabbar patienter i högre åldrar och därför var 18 

år ett inklusionskriterium. Artiklarna är inriktade på patienter med diabetes typ 2 vilket gjorde 

att datainsamlingen begränsades. Att inrikta sig på patienters erfarenheter av motiverande 

samtal oberoende av sjukdom hade kunnat ge en bredare sökning med ett större resultat.  

 

Efter sökningarna i databaserna framkom det ett hundratal artiklar och åtta av dessa artiklar 

svarade på studiens syfte. Sju artiklar med kvalitativ metod och en med mixad metod. 

Artiklarna ansågs vara relevanta och hade tillräckligt med data för att svara på studiens syfte. 

Artikeln med mixad metod användes eftersom den ansågs relevant och det var lätt att urskilja 

vad i resultatet som var kvalitativt och kvantitativt. Att det endast framkom åtta artiklar kan 

ses som positivt och negativt. Det positiva är att det har genomförts forskning som 

undersöker patienternas erfarenheter av motiverande samtal vid diabetes typ 2. Det negativa 

kan vara att studiens resultat kan ha påverkats av mängden data. Det negativa kan också vara 

att det inte finns mycket forskning inom ämnet vilket även Welch m.fl. (2011), Reinhardt 

m.fl., (2012) och Jansink m.fl. (2009) påpekar. Det valdes att inte använda några 

avgränsningar gällande kön eller tidsspann eftersom att datainsamlingen skulle vara bred och 

att eventuell forskning inte skulle missas.  Kristensson (2014) beskriver att tillförlitligheten 

kan öka om författarna medvetet utökar sitt urval genom att ta med forskning som innehåller 

olika perspektiv eller tidsspann. De åtta artiklarna som framkom var publicerade mellan 2010 

och 2015 vilket innebar att resultatet innehöll ny och aktuell forskning. Dessa årtal var ingen 

begränsning som användes vid databassökningarna men det tyder dock på att det behöver 

genomföras mer forskning inom ämnet. De artiklar som är med i resultatet är från Danmark, 

Kanada, USA, Sverige, Sydafrika och Nederländerna. När artiklarna är från flera länder och 

länder utanför Europa ger det ett bredare perspektiv. Dock kan det leda till olika resultat i 

artiklarna eftersom vården kan vara utvecklad på olika sätt inom olika länder. Det krävs flera 

olika studier för att det ska bli en evidensstyrka (Willman, m.fl., 2016). Trovärdigheten ökar 

även om resultatet blir liknande trots att studierna är gjorda i olika länder (a.a.). 
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Artiklarna granskades med hjälp av Forsberg och Wengström (2013) 

kvalitetsgranskningsmall (se bilaga 2). Kvalitetsgranskningen ansågs vara svår att genomföra 

eftersom författarna tidigare inte genomfört någon kvalitetsgranskning. Artiklarna kan 

bedömas vara av olika kvalitetsnivåer om de granskas av olika författare eftersom 

kvalitetsbedömningen är en tolkning utifrån hur varje individ granskar och tolkar artiklarna 

(Forsberg & Wengström, 2016). Granskningen av artiklarna genomfördes ihop av författarna 

för att underlätta granskningen och för att få en mer tillförlitlig kvalitet på artiklarna. Varje 

fråga diskuterades för att tillsammans komma fram till det bästa svaret. Alla åtta artiklar 

ansågs vara av hög kvalitet efter kvalitetsgranskningen. Sju av åtta artiklar innehöll ett etiskt 

övervägande vilket styrker artiklarnas och därmed studiens trovärdighet. Vetenskapsrådet har 

gett ut särskilda riktlinjer för hur god medicinsk forskning ska gå till (Forsberg & 

Wengström, 2016). Fusk och ohederlighet får inte förekomma och etiska övervägande bör 

göras för urval och presentation av resultatet (a.a.).  

 

Att meningsenheterna togs ut tillsammans av författarna minskade feltolkningar av 

innehållet. För att inte betydelsefulla data skulle gå förlorad lästes alla artiklar en extra gång 

och de meningsenheter som missats vid första genomgången togs nu med. Detta gör att 

resultatets trovärdighet ökar vilket kan leda till ett mer omfattande resultat. I de åtta artiklar 

som användes som underlag för studiens analys kunde 202 meningsenheter tas ut och som 

svaradepå studiens syfte. Meningsenheterna kondenserades av författarna med fokus på 

texten för att minska risken för feltolkning. Graneheim och Lundman (2004) styrker att 

genomgående genom hela analysen är det viktigt att den hålls textnära och att materialet inte 

får en förändrad mening. Detta stärker också trovärdigheten i analysen. För att översätta 

meningsenheterna användes svensk-engelskt lexikon och texten översattes varje ord för sig 

vilket minskar feltolkningar av texten. Efter att meningsenheterna kondenserats kodades de 

vilket underlättade i processen att få fram kategorier. Kontroll av kondenseringen utfördes 

tillsammans mellan författarna för att feltolkning skulle undvikas. Koderna är det faktiska 

innehållet i meningsenheten och finns det liknande eller likadana koder från olika artiklar kan 

det visa på ett starkt bevisvärde. Britton (2000) beskriver att ett starkt bevisvärde innebär att 

resultatet i en studie bygger på mer än en artikel. I studien framkom samma kod från flera 

meningsenheter vilket kan visa på ett starkt bevisvärde. Hade artiklarna inte haft likadana 

eller liknande koder kunde bevisvärdet varit svagt. Att författarna hela tiden vara kritiska och 

diskuterade om meningsenheten, kondenseringen och koden verkligen svarade på studiens 
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syfte ökade trovärdigheten i studiens resultat. Att författarna ständigt diskuterade för- och 

nackdelar ökade trovärdigheten i studien.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att patienternas erfarenheter av motiverande samtal vid diabetes typ 2 var 

att stöd av sjuksköterskan hade betydelse vid de motiverande samtalen. Att patienterna 

förstod vikten av att ta eget ansvar kunde leda till att deras självförtroende och motivation 

ökade. Betydelsen av sjuksköterskans kompetens påverkade hur mycket patienterna med 

diabetes typ 2 förstod och tog med sig av de motiverande samtalen. Livsstilsförändringarna 

kan vara en stor del inom diabetes typ 2 och med hjälp av de motiverande samtalen kan 

patienterna få insikt av vad en livsstilsförändring kan innebära, vilka hinder som kan uppstå 

samt hur viktiga de kan vara vid diabetes typ 2. 

 

I resultatet framkom det att patienternas erfarenheter av de motiverande samtalen vid diabetes 

typ 2 påverkades av vilket stöd patienterna fick av sjuksköterskan. Patienterna kände att det 

var av vikt att de utförde samtalen tillsammans i ett partnerskap och att sjuksköterskan var 

lugn i sitt bemötande och accepterade patienterna. Patienterna med diabetes typ 2 kände att 

detta bidrog till att motivationen ökade. Som Holm Ivarsson (2009) säger är samarbetet 

mellan patienten och rådgivaren en viktig del för att öka motivationen. Rådgivaren är i denna 

studie sjuksköterskorna. Rådgivaren som utför samtalen ska underlätta och stödja i processen 

inom de motiverande samtalen (Holm Ivarsson, 2009; van Eijk-Hustings m.fl., 2011). 

Patientens egenvård är en av hörnstenarna i diabetesvården och det är viktigt med motivering, 

stöd och information av sjuksköterskan (Chen m.fl., 2012). Även Miller (1996) och Rollnick, 

Miller, Butler och Aloia (2008) visar på att sjuksköterskan kontinuerligt behöver acceptera 

patienten och hans/hennes förbättringar för att stärka patienten vilket kan leda till att deras 

motivation ökar. Orem (2001) anser att vårdpersonalen behöver stödja och styrka patienten 

om egenvårdsbehovet är större än egenvårdskapaciteten. Att motiverande samtal är en 

individanpassad form av rådgivning innebär att sjuksköterskan behöver se till patientens 

egenvårdsbehov för att kunna hjälpa och stödja patienten till en förändring (Holm Ivarsson, 

2009; van Eijk-Hustings m.fl., 2011). Därför kan sjuksköterskan behöva ställa frågor som gör 

att patienten får dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring egenvården. Några av 

sjuksköterskans viktigaste delar är då att ställa frågor, sammanfatta svaren och stödja 

patienten i sin egenvård (Holm Ivarsson, 2009; van Eijk-Hustings m.fl., 2011). Miller (1996) 
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och Rollnick m.fl. (2008) påpekar också hur viktigt det är för motivationen att sjuksköterskan 

bekräftar patienternas förändringar oavsett storlek. 

 

I resultatet beskrivs det att patienternas erfarenheter av de motiverande samtalen bestod av 

hur viktigt det var med eget ansvar. Patienterna behövde vara ärliga och ta egna beslut för att 

bidra till ett ökat självförtroende och ökad motivation. Det framkom också att vissa patienter 

kände svårigheter gällande att ta eget ansvar i vardagen. Holm Ivarsson (2009), van Eijk-

Hustings m.fl. (2011) och Chen m.fl. (2012) beskriver att patientens egen vilja och 

personlighet har en avgörande roll i förändringsprocessen. Detta innebär att patienternas eget 

ansvar kan påverka innehållet i de motiverande samtalen. Orem (2001) tar upp att patienten 

kan ta för litet eget ansvar över egenvården. Detta kan leda till att sjuksköterskans handlingar 

är för hjälpsamma och att patienten inte själv kan förstå varför det är viktigt med eget ansvar 

inom egenvården (a.a.). I resultatet framkom det som viktigt att patienterna med diabetes typ 

2 förstod meningen med samtalsmetoden och att de fick dela med sig av sina erfarenheter för 

att motivationen skulle öka. Det framkom också att vissa patienter kände ett behov av att göra 

sina egna problem synliga men att det också var svårt att göra detta vilket kunde resultera i att 

de började tvivla på sig själva. Det är viktigt att patienterna blir motiverade till att hantera 

diabetes typ 2 och känna sig delaktiga i sin egenvård (Orem, 2001).  

 

I resultatet framkom det att patienterna kände att det var av vikt att de utförde samtalen 

tillsammans i ett partnerskap med sjuksköterskan. Holm Ivarsson (2009) och van Eijk-

Hustings m.fl. (2011) beskriver att samarbetet mellan patient och sjuksköterska är viktigt för 

att öka patientens diskrepans. När diskrepansen ökar hos patienten, ökar också patientens 

förståelse mellan skillnader och olikheter (a.a.), vilket i denna studie skulle handla om ökad 

patientförståelse för att olika levnadsvanor kan vara positiva eller negativa för honom/henne. 

När patientens diskrepans ökar kan det leda till att patienten blir ambivalent (Holm Ivarsson, 

2009; Eijk-Hustings m.fl., 2011). Att bli ambivalent leder till att patienten förstår det positiva 

och negativa med en förändring och vad som kan krävas. När patienterna förstår att det 

positiva krockar med det negativa upplevs detta som något obehagligt. Detta kan leda till att 

patienterna med diabetes typ 2 blir motiverade till att börja ta egna initiativ och fatta egna 

beslut (a.a.). Orem (2001) påpekar att egenvården bygger på att patienten själv kan fatta egna 

beslut och ta egna initiativ. Att ta egna initiativ och fatta egna beslut kan också bidra till att 

egenvårdskapaciteten ökar vilket kan leda till att patienten uppnår god hälsa trots sjukdom. 
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Det är viktigt att patienten och sjuksköterskan utför de motiverande samtalen tillsammans för 

att motivationen ska kunna öka. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskans kompetens hade betydelse gällande motiverande 

samtal och diabetes typ 2. Patienterna kände att motivationen ökade när sjuksköterskorna 

hade förstått samtalsmetodens olika delar. Patienterna med diabetes typ 2 kände också att 

kompetens gällande att alla människor är olika kunde påverkade motivationen. Enligt Holm 

Ivarsson (2009) och van Eijk-Hustings m.fl. (2011) är samtalsmetoden en direkt 

patientcentrerad och individanpassad form med en realistisk målsättning som utförs 

tillsammans av sjuksköterskan och patienten. Vilket innebär att sjuksköterskan behöver ha 

kompetens om att alla patienter med diabetes typ 2 är olika och kan behöva behandlas på 

olika sätt. För att uppnå bästa resultat är det viktigt att sjuksköterskan har stort tålamod och 

utför samtalen i patientens takt. Detta eftersom att patienterna ska ha möjlighet till att kunna 

dela med sig av olika hinder som kan uppstå under förändringsprocessen (a.a.). Vid början av 

de motiverande samtalen kan patientens kapacitet till egenvård vara något begränsad och 

sjuksköterskan behöver kompetens om att stödja patienten. Patienten kan vid vissa tillfällen 

behöva mer eller mindre stöd beroende på deras egenvårdskapacitet. Orem (2001) beskriver 

att de handlingarna som utförs för att stödja patienten är anpassade utefter patientens 

egenvårdsbehov och –kapacitet. Resultatet visade att inkompetenta sjuksköterskor kunde 

bidra till att motivationen minskade. Att sjuksköterskorna inte förstår att patienterna är olika 

eller att sjuksköterskorna tar för mycket plats i samtalen kan visa på inkompetens. Resultatet 

stöds av Linmans, Knottnerus och Spigt (2015a) som kom fram till att sjuksköterskorna 

kunde bedöma patienterna som omotiverade när de enligt sig själva var motiverande. Detta 

kan visa på inkompetens och okunskap hos sjuksköterskorna. Holm Ivarsson (2009) och van 

Eijk-Hustings m.fl. (2011) påpekar att motiverande samtal har gett goda resultat men att det 

är oklart hur mycket utbildning rådgivarna behöver. Resultatet visade att sjuksköterskornas 

kompetens om motiverande samtal bidrog till att patienterna med diabetes typ 2 lärde sig nya 

sätt att hantera deras egenvård. Orem (2001) framhåller att egenvårdsbehoven kan öka efter 

att patienterna har drabbats av sjukdom. Därför kan det vara viktigt att sjuksköterskan stödjer 

patienten och svarar på eventuella frågor patienten har för att om möjligt kunna minska 

egenvårdsbehoven. 

 

I resultatet framkom det att patienterna med diabetes typ 2 behövde vara medvetna om hur 

viktigt det kunde vara att genomföra livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. Det framkom 
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också av vissa patienter att de trodde att de kunde genomföra livsstilsförändringar på egen 

hand men insåg senare att det var svårare än de hade föreställt sig och behövde hjälp av 

någon utomstående. Det kan vara av vikt att patienterna med diabetes typ 2 genomför 

livsstilsförändringar för att minska risken för följdsjukdomar (Vessby & Asp, 2007; van Eijk-

Hustings m.fl., 2011). Flera patienter anser en livsstilsförändring som stor och svår (Heinrich 

m.fl., 2010; Ahlin & Billhult, 2012). Det kan därför vara viktigt som sjuksköterska att nämna 

till patienten att det är normalt att misslyckas. Även Hansen, Landstad, Hellzén och Svebak 

(2011) menar att det är av vikt att patienterna med diabetes typ 2 får kunskap om att en 

livsstilsförändring bör ske för att minska eventuella risker till följd av sjukdomen. I resultatet 

påpekar patienterna att det var av vikt att de förstod varför livsstilsförändringar kunde behöva 

genomföras samt att motivationen påverkade genomförandet. I utvecklandet av diskrepans 

hos patienten fokuserar sjuksköterskan på de för- och nackdelar som förändringen kan 

innebära (Holm Ivarsson, 2009; van Eijk-Hustings m.fl., 2011). Utvecklandet av diskrepans 

leder till ambivalens och kan resultera i att patienterna med diabetes typ 2 fattar egna beslut 

vilket patienterna ansåg som viktigt. Det kan vara viktigt att patienten delar med sig av de 

krav de har på sjuksköterskan för att de lättare ska kunna hjälpa och stödja patienten vid 

livsstilsförändringarna. Detta är enligt Orem (2001) viktigt för att patientens 

egenvårdskapacitet inte ska överskridas av sjuksköterskan. 

 

Utvecklingspotentialen är stor inom motiverande samtal och med hjälp av mer forskning 

kring samtalsmetoden kan den bli väldigt framgångsrik och användbar. Enligt Heinrich, m.fl. 

(2010) är motiverande samtal en lovande behandlingsform vid diabetes typ 2. Det har dock 

visats sig i studier att motiverande samtal inte är en effektiv samtalsmetod vid diabetes typ 2 

(Rubak, Sandbæk, Lauritzen, Borch-Johnsen & Christensen, 2009; Heinrich m.fl. 2010; 

Ismail m.fl. 2010; Weinger m.fl. 2011; Minet, Lønvig, Hjelmborg, Henriksen & Wagner, 

2011a; Welch m.fl. 2011). Dessa studier studerar dock effekten av motiverande samtal och 

inte patienternas erfarenheter. Men som Welch, m.fl. (2011), Reinhardt, m.fl. (2012) och 

Jansink, m.fl. (2009) beskriver behöver det genomföras mer forskning gällande effektiviteten, 

patienters erfarenheter och implementeringen av motiverande samtal till personer med 

diabetes typ 2. 
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Slutsatser 
Genom studiens resultat kan slutsatsen dras att det behöver genomföras mer forskning 

gällande patienternas erfarenheter av motiverande samtal vid diabetes typ 2. Det ringa antalet 

artiklar som framkom vid datainsamlingen visar på att det är ett litet forskningsområde. 

Patienternas erfarenheter av de motiverande samtalen visar dock på många positiva 

erfarenheter. Erfarenheterna av de motiverande samtalen påverkades av den betydelse som 

sjuksköterskans stöd utgjorde och vikten av det egna ansvaret hos patienterna. Sjuksköterskan 

och patienten behöver arbeta tillsammans för att öka motivationen och med hjälp av de 

motiverande samtalen kan patientens egenvårdskapacitet öka. En ökad egenvårdskapacitet 

kan leda till att patienter lättare kan förstå varför och hur de behöver genomföra 

livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. Dock är det viktigt att patienter får stöd och hjälp av 

sjuksköterskan när de är i behov av detta.  

Självständighet  
Författarna har ständigt varit närvarande och genomfört arbetet tillsammans. Bakgrunden 

skrevs via två datorer och delades upp mellan författarna. De ansvarade för olika delar där 

Inez E. ansvarade för diabetes mellitus typ 2 och Lina A. ansvarade för motiverande samtal. 

Inledning, teoretisk referensram, metod, resultat, diskussion och slutsats skrevs tillsammans 

via en dator. Under arbetets gång har författarna haft ett gemensamt ansvar för arbetet och 

därför haft regelbundna diskussioner gällande innehållet i arbetet.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Cinahl Headings (CH) 

Sökords-

kombinationer 

Filter Sökdatum Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext- 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

(S1) Motivational 

Interviewing [CH] 

 2017-10-25 2 198 0 0 0 0 

(S2) Diabetes 

Mellitus, Type 2 

[CH] 

 2017-10-25 44 752 0 0 0 0 

(S3) S1 AND S2 Peer Reviewed, 

Research 

Article, English 

language 

2017-10-25 23 23 11 7 2 
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Fritextsökningar i Cinahl  

Sökords-

kombinationer 

Filter Sökdatum Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext- 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

(S1) Motivational 

Interviewing OR 

Motivational 

Interview OR 

Motivational 

Interviews 

Peer 

Reviewed

, Research 

Article, 

English 

language 

2017-10-25 1 472 0 0 0 0 

(S2) Diabetes 

type 2 

“-“ 2017-10-25 22 824  0 0 0 0 

(S3) Experience 

OR experiences  

“-“ 2017-10-25 100 655 0 0 0 0 

(S4) Patient 

attitudes OR 

patient attitude 

“-“ 2017-10-25 20 417 0 0 0 0 

(S5) Patient 

satisfaction 

“-“ 2017-10-25 25 454 0 0 0 0 

(S6) S3 OR S4 

OR S5 

“-“ 2017-10-25 136 363 0 0 0 0 

(S7) S1 AND S2 

AND S6 

“-“ 2017-10-25 8 8 5 4 3 
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Sökningar i PubMed med MeSH (MH) 

Sökords- 

kombinationer 

Filter Sökdatum Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext- 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

(S1) Motivational 

interviewing [MH] 

 2017-10-25 1 055 0 0 0 0 

(S2) Diabetes Mellitus, 

Type 2 [MH] 

 2017-10-25 108 642 0 0 0 0 

(S3) S1 AND S2 English 2017-10-25 22 22 7 3 1 

 

 

Fritextsökningar i PubMed 

Sökords- 

kombinationer 

Filter Sökdatum Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext- 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

(S1) Motivational 

Interviewing OR 

Motivational Interview 

OR Motivational 

Interviews 

English 2017-10-25 7 953 0 0 0 0 

(S2) Diabetes type 2 English 2017-10-25 108 331 0 0 0 0 

(S3) Experience OR 

experiences  

English 2017-10-25 566 123 0 0 0 0 

(S4) Patient attitudes 

OR patient attitude 

English 2017-10-25 95 451 0 0 0 0 

(S5) Patient 

satisfaction 

English 2017-10-25 107 250 0 0 0 0 

(S6) S3 OR S4 OR S5 English 2017-10-25 725 872 0 0 0 0 

(S7) S1 AND S2 AND 

S6 

English 2017-10-25 65 65 16 8 5 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Minet, L. R., Lønvig, E., Henriksen, 

J. E., & Wagner, L. 

 

2011 

 

Danmark 

The Experience of Living With Diabetes 

Following a Self-Management Program 

Based on Motivational Interviewing  

Kvalitativ metod med 

fokusgrupp intervjuer 

12 kvinnor och 10 män med diabetes deltog i studien. 

Åldersintervallet var mellan 30 och 72 år.  

Hög  

Howard, L., & Hagen, B.  

 

2012 

 

Canada 

Experiences of Persons with Type II 

Diabetes Receiving Health Coaching: An 

Exploratory Qualitative Study  

Kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod 

med individuella 

intervjuer 

En kvinna och två män med diabetes. Åldersintervallet var 

mellan 40 och 70 år. Alla deltagarna var gifta och hade haft 

diabetes mellan 5 och 30 år.  

Hög 

Dellasega, C., Gabbay, R., Durdock, 

K., & Martinez-King, N. 

 

2010 

 

USA 

Motivational interviewing to change type 

2 diabetes self-care behaviours  

Kvalitativ metod med 

fokusgruppintervjuer 

Nio kvinnor och tio män med diabetes. Medelåldern var 62 

år.  

Hög 

Dellasega, C., Añel-Tiangco, R., 

Gabbay, R.,  

 

2012 

 

USA 

How patients with type 2 diabetes 

mellitus respond to motivational 

interviewing  

 

Kvalitativ metod med 

fokusgruppintervjuer 

Nio kvinnor och tio män med diabetes. Medelåldern var 62 

år. Åtta spansktalande, tio icke spansktalande och en 

afrikanskamerikan 

Hög 
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Brobeck, E., Odencrants, S., Bergh, 

H., & Hildingh, C.  

 

2014 

 

Sverige 

Patients' experiences of lifestyle 

discussions based on motivational 

interviewing: a qualitative study  

 

Kvalitativ metod med 

individuella 

intervjuer 

Sex kvinnor och tio män med diabetes. Åldersintervallet var 

mellan 28 och 77 år med en medelålder på 60 år. 

Hög 

Serfontein, S., & Mash, R. J. 

 

2013 

 

Sydafrika 

Views of patients on a group diabetes 

education programme using motivational 

interviewing in South African primary 

care: a qualitative study 

Kvalitativ metod med 

individuella 

intervjuer 

Tolv kvinnor och en man med diabetes. Åldersintervallet var 

mellan 41 och 68 år. Patienterna talade antingen afrikanska, 

engelska eller xhosa. 

Hög 

Miller, S., Marolen, K., & Beech, B. 

 

2010 

 

USA 

Perceptions of physical activity and 

motivational interviewing among rural 

African-american women with type 2 

diabetes 

Kvalitativ metod med 

gruppintervjuer och 

rapporter 

Patienterna var kvinnor med diabetes och med afrikansk-

amerikanskt ursprung. Åldersintervallen var mellan 21 och 

50 år 

Hög 

Linmans, J. J., van Rossem, C., 

Knottnerus, J. A., & Spigt, M.  

 

2015 

 

Nederländerna 

Exploring the process when developing a 

lifestyle intervention in primary care for 

type 2 diabetes: a longitudinal process 

evaluation 

Mixad metod med 

grupp och   

individuella 

intervjuer 

Det är en heterogen grupp där alla patienter var över 18 år 

och har diabetes, deltagarna valdes ut av 

diabetessjuksköterska och allmänläkare. Sjuksköterskan och 

allmänläkarna kunde selektivt välja mellan 604 patienter med 

diabetes typ 2 och 176 patienter med nedsatt fasteglukos.   

Hög 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori 
the RN they encourage self- determination 
during the interventions 

Sjuksköterskan uppmuntrar 
självbestämmande under interventionerna 

Sjuksköterskan uppmuntrade 
självbestämmande 

Sjuksköterskan 
uppmuntrade 
 

Betydelsen av att få 
stöd av 

sjuksköterskan 

A great advantage for the patients was that 
the RN was present and took the time to 
listen carefully to their problems.  

En stor fördel för patienterna var att 
sjuksköterskan var närvarande och tog sig tid 
att lyssna noga på deras problem. 

fördel för patienterna var att 
sjuksköterskan var närvarande och 
tog sig tid 

Sjuksköterskan var 
närvarande 

 patients experienced support from the nurse 
and felt they were not alone with their 
problems. 

patienter upplevde stöd från sjuksköterskan 
och kände att de inte var ensamma med sina 
problem. 

Patienterna upplevde stöd från 
sjuksköterskan 

Stöd från sjuksköterskan 

patients stated that the nurse should play an 
important role in their motivation. 

patienter uppgav att sjuksköterskan skulle 
spela en viktig roll i deras motivation. 

Sjuksköterskan skulle spela en 
viktig roll i deras motivation 

Sjuksköterskan viktig 
roll 
 
 

nurses offered them guidance and support 
and did not dictate to them what they should 
do.  

sjuksköterskorna erbjöd dem vägledning och 
stöd och bestämmde inte för dem vad de 
skulle göra. 

Sjuksköterskan erbjöd dem 
vägledning och stöd 

Vägledning och stöd 

The discussion made the patients feel happy 
and motivated, and it increased their self- 
determination in making the change.  

Diskussionen gjorde att patienterna kände sig 
lyckliga och motiverade, och det ökade deras 
självbestämmande för att göra förändringen. 

Diskussionen gjorde att patienterna 
kände ett ökat självbestämmande 
för att göra förändringen 

Ökat självbestämmande 
till förändringen 

Vikten av eget 
ansvar 

you must come to an understanding about 
yourself......decide for yourself  

du måste förstå dig själv....bestäm själv måste bestämma själv Att bestämma själv 
 
 

 people willingly took on the responsibility 
for their care and appreciate the opportunity 
to do so.  

folk tog villigt ansvaret för sin vård och 
uppskattade möjligheten att göra det. 

folk tog villigt ansvaret för sin vård Att ta eget ansvar 

The patients had the opportunity to take 
initiative and make their own decisions about 
the change process. 

Patienterna fick möjlighet att ta initiativ och 
fatta egna beslut om förändringsprocessen. 

möjlighet att ta initiativ och fatta 
egna beslut 

Att ta initiativ och fatta 
egna beslut 
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Patient´s general opinion was that the nurses 
were competent and performed well during 
the sessions 

Patientens allmänna uppfattning var att 
sjuksköterskorna var kompetenta och 
fungerade bra under sessionerna 

Sjuksköterskorna var kompetenta 
under sessionerna 

Kompetenta 
sjuksköterskor 

Betydelse av 
sjuksköterskans 

kompetens 
 

the nurse used different strategies to involve 
the patients during the interventions  

Sjuksköterskan använde olika strategier för 
att involvera patienterna under 
interventionerna 

Sjuksköterskan använde olika 
strategier för att involvera 
patienterna 
 

Olika strategier för att 
involvera patienterna 

a pervasive theme describing the patients 
perceptions of the MI-consultation was 
"good communication"  

ett genomgripande tema som beskriver 
patienternas uppfattningar om MI-
konsultationerna var "god kommunikation" 

MI-konsultationerna var av "god 
kommunikation" 
 

God kommunikation 

You must be understood; otherwise, it 
doesn’t help  

Du måste bli förstådd; annars hjälper det inte Du måste bli förstådd 
 
 

Bli förstådd 

it was difficult to make lifestyle changes and 
that they knew they had to do the job 
themselves, taking responsibility for it. 

det var svårt att göra livsstilsförändringar och 
att de visste att de var tvungna att göra jobbet 
själva och ta ansvar för det 

Svårt att göra livsstilsförändringar 
tvungna att ta ansvar för det själva 

Svårt att göra 
livsstilsförändringar 

Att förstå vikten av 
att genomföra 

livsstilsförändringar 

When the lifestyle discussions were 
perceived as meaningful and open for self-
determination, they provided support, 
satisfaction, and confirmation, which in turn 
created a feeling of well- being for the 
patients  

När livsstilsdiskussionerna uppfattades som 
meningsfulla och öppna för 
självbestämmande, gav de stöd, 
tillfredsställelse och bekräftelse, som i sin tur 
skapade en känsla av välbefinnande för 
patienterna  
 

Livsstilsdiskussionerna uppfattades 
som meningsfulla och skapade 
välbefinnande 

Meningsfulla 
livsstilsdiskussioner 

The patients felt satisfaction and motivation 
to manage a lifestyle change 

Patienterna kände tillfredsställelse och 
motivation för att hantera en 
livsstilsförändring 
 

Patienterna kände motivation för att 
hantera en livsstilsförändring 

Motiverade till 
livsstilsförändring 

The patients were fully aware that they 
needed to be willing to change on their own 
and that the RN would not press them to 
succeed. … This mutual interaction was seen 
as necessary for facilitating a lifestyle 
change. 

Patienterna var fullt medvetna om att de 
behövde vara villiga att ändra sig på själva 
och att sjuksköterskan inte skulle trycka på 
dem för att lyckas. ... Denna ömsesidiga 
interaktion sågs som nödvändig för att 
underlätta en livsstilsförändring. 
 

Patienterna var medvetna om att de 
behövde vara villiga att ändra på sig 
själva 

Medvetna om vikten av 
den egna viljan till 
förändring 
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