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Abstract 
 
Aim 

The aim of this study was to find out whether Motivational Interviewing can affect people to 

change their behaviour in form of increasing physical activity. What results do studies 

conducted at healthy adults using Motivational Interviewing with physical activity as an 

outcome present?  

 

Method 

To fulfil the aim of the study we chose a review process. During the research two data-bases 

were used, PUBMED and CSA. Studies including participants under the age of 18 or studies 

where the participants suffered from diseases were excluded. Studies in parity with our 

inclusion criteria´s have been examined and compiled. In total, eight studies were selected for 

analysing. The eight studies used Motivational Interviewing at least as a part of the inter-

vention. The number of participants in the studies varied from 20 to 1400. The length of the 

interventions varied from 8 to 52 weeks. 

 

Results 

There were no evident differences in the studies comparing Motivational Interviewing and 

other intervention methods. Five studies demonstrated an increase of physical activity, being 

compared to initial values or to a control group, as a result of Motivational Interviewing 

combined with other methods. One study showed no evident changes and the remaining two 

studies lacked sufficient information to give the possibility to draw any conclusions.  

 

Conclusions 

The studies show that the counsellor’s background may be of importance concerning 

Motivational Interviewing. The examined studies show that motivational interviewing 

conducted by a counsellor who has a background in behavioural change, contributes to an 

increase in physical activity. To summarize, Motivational Interviewing, combined with other 

methods, can contribute to an increase of physical activity in healthy adults in a short-term 

perspective. There is a need for more studies to investigate specifically how Motivational 

Interviewing can increase the level of physical activity. 

 

  



Sammanfattning 
 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på om motiverande samtal påverkar människor till en 

beteendeförändring i form av ökad fysisk aktivitet. Vilka resultat visar studier, utförda på 

vuxna friska individer, som finns på MI-samtal med fysisk aktivitet som utfall? 

 

Metod 

För att uppfylla studiens syfte valde vi ett reviewförfarande. För sökning av studier har två 

databaser använts, PUBMED och CSA. Studier med deltagare under 18 år eller med 

sjukdomstillstånd selekterades bort. De artiklar som var i paritet med urvalskriterierna 

granskades och sammanställdes. Totalt var det 8 studier som analyserades. De hade 

motiverande samtal som del eller hel intervention. Studiernas deltagarantal varierade från 20 

till 1400. Interventionstiden varierade mellan 8 till 52 veckor. 

 

Resultat 

I studierna uppvisades ingen påtaglig skillnad mellan MI-samtal och andra 

interventionsmetoder. Fem av studierna uppvisade en ökning, i jämförelse med utgångsvärden 

eller kontrollgrupp, av fysisk aktivitet med hjälp av MI-samtal kombinerat med andra 

metoder. En gav inga påtagliga förändringar och de resterande två studierna saknade 

tillräcklig information för att dra några slutsatser.  

 

Slutsats 

Studierna visar att rådgivarens bakgrund kan ha betydelse vid motiverande samtal. I studierna 

som granskats har majoriteten av de med störst ökning av fysisk aktivitet haft en rådgivare 

med beteendevetenskaplig bakgrund. Sammanfattningsvis kan motiverande samtal kortsiktigt, 

kombinerat med andra metoder, bidra till en ökning av fysisk aktivitet. Fler studier behövs i 

framtiden för att undersöka mer specifikt hur metoden MI-samtal påverkar till ökad fysisk 

aktivitet.

  



Förord 

 

Motiverande samtal belystes under vårt andra år på Gymnastik och Idrottshögskolan som en 

ny metod inom beteendevetenskap. Under kursen som leddes av Staffan Hultgren fann vi 

båda Motiverande samtal som en intressant metod och det kommer med stor sannolikhet att 

vara ett verktyg för oss i vårt framtida hälsoarbete.  

 

Vi vill först och främst tacka Rolf Carlsson som har handlett oss från start till mål och Örjan 

Ekblom för hjälp gällande framtagning av studier samt med metodfrågor.  

Tack även till Staffan Hultgren som har varit behjälplig vid frågor om motiverande samtal. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra korrekturläsare Mikael Delin, Britt-Marie Strandenhed 

och Sara Rydén. 

 

För vidare läsning om motiverande samtal hänvisar vi till den officiella hemsidan: 

www.motivationalinterview.org 
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1 Introduktion 

 
1.1 Inledning 
Trots att fysisk aktivitet är i ropet mer än någonsin tidigare har vi svårt att ta till oss 

budskapet. Stillasittande fritid dominerar hos befolkningen.1 Minst 60 % av jordens 

befolkning uppfyller inte den rekommenderade mängden fysisk aktivitet för att därigenom nå 

hälsofördelar. En av orsakerna är för lite fysisk aktivitet under fritiden.2 Fysisk aktivitet är en 

oberoende riskfaktor för kroniska sjukdomar och beräknas årligen orsaka 1,9 miljoner 

dödsfall.3 ”Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, 

typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer”.4 

 

I ett flertal epidemiologiska studier har det visat sig att personer med medelhöga till höga 

nivåer av fysisk aktivitet och syreupptagningsförmåga5 har en lägre dödlighet än de med 

stillasittande vanor och låg syreupptagningsförmåga. I ett flertal långtidsstudier har det visat 

sig att stillasittande individer har, i jämförelse med aktiva 1,2 till 2 gånger högre risk att dö 

under uppföljningstiden. En annan studie visar effekten av att gå från en inaktiv till en 

medelintensiv fysisk livsstil. Bland dem som ökade sin fysiska aktivitet under studiens elva år 

var dödligheten 23 % lägre än de som fortsatte att vara inaktiva.6  

 

Numera finns många metoder för beteendeförändring. En av dem som är på väg att etableras 

är Motivational Interviewing (MI), på svenska motiverande samtal. Denna del kommer att 

behandlas mer genomgående i bakgrundsavsnittet och benämns i uppsatsen antingen som MI, 

MI-samtal eller motiverande samtal. 

                                                 
1 Börjesson M, Mannheimer C, Karlsson J, ”Fysisk aktivitet ger bättre hälsa.”, Svensk Idrottsmedicin, 17 (1998), 
s. 4-15. 
2 WHO, Physical Inactivity: A Global Public Health Problem, 
<http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/en/index.html> (Acc. 2009-01-19). 
3 WHO, Physical activity, <http://www.who.int/topics/physical_activity/en/> (Acc. 2009-01-19). 
4 Statens folkhälsoinstitut, Fysisk aktivitet, 2008-10-15 <http://www.fhi.se/templates/Page____194.aspx> (Acc. 
2009-01-19). 
5 Det fysiologiska måttet för kondition. 
6 Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General (Atlanta, GA: U.S. Department of Health and 
Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention 
and Health Promotion, 1996), s. 86. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Motiverande samtal 

Ett MI-samtal bygger på ett samarbete mellan klient och rådgivare. Det riktar sig mot den 

specifika situationen där klienten behöver en förändring. Istället för en relation där rådgivaren 

bestämmer hur personen ska göra, är det ett givande och tagande med en gemensam 

beslutsutveckling. 

 

Hälsovård handlar företrädelsevis om att erbjuda något som saknas. Det kan vara läkemedel, 

kunskap eller insikt. MI försöker istället få fram kunskap och förmåga, att aktivera den inre 

motivationen och resurser för förändring. En klient är inte alltid motiverad att göra vad den 

uppmanas till men varje person har sina egna mål, värderingar, förhoppningar och drömmar. 

En del av MI är att sammankoppla hälsoförändringen med vad klienten värderar högt. Detta 

görs möjligt då situationen ses ur ett klientperspektiv. 

 

Rådgivaren har möjlighet att informera, råda och varna men i slutändan är det upp till var och 

en att bestämma. Ibland är det att ge klienten valfrihet att inte förändra som gör förändringen 

möjlig.7 

 

MI-samtal används framförallt inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och inom olika 

rehabiliteringsverksamheter.8 MI utgår från erfarenheter av Carl R Rogers och Thomas 

Gordon.9 De har utvecklat en metod som har använts de senaste 50 åren inom klientcentrerad 

psykoterapi. William Miller och Stephen Rollnick10 är grundarna till begreppet Motivational 

Interviewing. Andra teorier som stimulerat och påverkat Miller och Rollnick är Human 

values, Milton Rokeach-teorin, Self-perception theory samt Daryl Bem-teorin. MI bygger 

även på den transteoretiska modellen med förändringsstadier av James Prochaska och Carlo 

                                                 
7 Stephen Rollnick, William R. Miller, Christopher C. Butler, Motivational Interviewing in Health Care, Helping 
patients change behavior (New York, USA: Guilford Press, 2008), s. 6-7. 
8 Tom Barth, Christina Näsholm, Motiverande samtal – MI, Att hjälpa en människa till förändring på hennes 
egna villkor (Lund, Sverige: Studentlitteratur, 2006), s. 13. 
9 Carl R Rogers (1902 - 1987) och Thomas Gordon (1918 - 2002). Carl R Rogers anses vara en av grundarna till 
den humanistiska inriktningen av psykologi och är ett stort namn inom psykoterapi. Thomas Gordon är 
grundaren till Gordon-metoden som huvudsakligen är en metod för att förbättra relationen mellan förälder och 
barn. 
10 William Richard Miller och Stephen Rollnick är idag verksamma vid The University of New Mexico 
respektive Cardiff University. De är grundarna av behandlingsformen motiverande samtal. 
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DiClemento.11 Inom det internationella nätverket Motivational Interviewing Network of 

Trainers (MINT) sker ett ständigt utbyte av erfarenheter och vidareutveckling av metoden 

inom olika tillämpningsområden.12 

 

Ett MI-samtal består av fem faser. Inledningsvis kan klienten vara osäker på rådgivarens 

reaktioner och det är därför viktigt att skapa en trygg relation där rådgivaren är aktiv men inte 

dominant. Dennes roll är till en början att vara bekräftande och accepterande utan att fördöma. 

Rådgivaren ska ej korrigera utan ställa öppna frågor och tillsammans med klienten utforska 

berättelsen. Nästa steg är den neutralt utforskande fasen vilket syftar till att skapa förståelse 

och kartlägga klientens situation. Syftet är att skapa en gemensam förståelse av 

utgångspunkten för förändringen. Detta sker bland annat genom en speglande aktivitet där 

problemet konkretiseras genom att klienten även får höra rådgivaren sätta ord på berättelsen. 

Därefter övergår samtalet i en perspektivutvidgande del där man ser sin egen situation alltmer 

ur andras perspektiv. Dialogen ska nu tillföra något kvalitativt nytt och är inte längre bara 

utforskande. I nästa fas börjar rådgivaren fokusera på förändring genom att samtala kring 

förändringsmotivation. Samtalet blir mer inriktat på delar av berättelsen istället för "hela 

bilden". I denna fas som kallas en motivationsbyggande fas vänds blicken alltmer framåt mot 

beslut och förändring. Den slutliga fasen är en besluts-, och förpliktelsefas där beslutet 

utforskas och stärks. Beslut kan vara mer eller mindre bindande och förpliktigande.13 

 

”Som samtalspartner och utövare av MI försöker vi erbjuda ett reflekterande rum. Ett rum där 

det är möjligt för klienten att stanna upp, att se, känna, tänka, möta och reflektera över sig 

själv, att utforska och lyfta fram sin motivation och att ta ställning till eventuell förändring.”14 

 

1.3 Tidigare forskning på motiverande samtal 
Gällande motiverande samtal inom sjukvård uppmärksammas i en sammanfattande studie att 

många av de studier som rapporterade om effekten av MI inte innehöll tillräckligt specifik 

information om interventionen. Det saknades information om huruvida MI-samtalen blivit 

modifierade, vilket gjorde det svårt att dra slutsatser eller göra jämförelser. Det man i övrigt 

                                                 
11 James O. Prochaska och Carlo C. DiClemente är idag verksamma vid University of Rhode Island respektive 
University of Maryland Baltimore County. De är upphovsmännen till den transteoretiska modellen där individen 
passerar fem förändringsstadier innan ett beteende kan anses vara permanent. 
12 Staffan Hultgren, Fysisk aktivitet Folkhälsa Beteendeförändringar – en beteendevetenskaplig betraktelse 
(Uppsala, Sverige: Kunskapsföretaget, 2008), s. 108. 
13 Barth, s. 39. 
14 Barth, s. 9. 
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fann var att störst bevis för MI-samtalets positiva effekt finns inom alkoholrelaterad 

behandling, drogmissbruksbehandling och inom rökstopp.15   

 

I en annan reviewartikel fann man att i fem av nio granskade studier gjorda på MI-samtalets 

effekt på läkemedelsmissbruk redovisades en minskning av missbruket. Vid undersökning av 

fyra studier gällande MI-samtal i kombination med Kognitiv beteendeterapi (KBT) visade 

samtliga en minskning av missbruket. Vidare konstateras i diskussionen att forskning som är 

gjord på motiverande samtal hittills bland annat är relaterad till alkoholbesvär, tobaks- och 

drogavvänjning. Även då det finns undantag, redovisas tydliga bevis på att MI-samtal minskar 

läkemedelsmissbruk på kort sikt. Kombinerat med KBT uppvisas även förbättringar av den 

mentala hälsan.16  

 

Gällande behandling av alkohol- och drogmissbruk samt i arbetet med kost och träning 

uppvisades, i en annan studie inga statistiskt signifikanta skillnader mellan MI och andra 

metoder. Vid jämförelser med kontrollgrupp visade MI förbättringseffekter. Effekten av MI 

varierade mycket inom olika problemområden. Inom rökstopp och HIV-riskbeteende kunde 

ingen effekt urskiljas. Generellt sett var bortfallet relativt lågt i MI-studierna (26 %), speciellt 

i jämförelse med vad som redovisats i annan litteratur gällande drogmissbruk (50 %).17  

 

Författarna till en annan studie konstaterade att det var svårt att dra slutsatser av resultaten av 

MI. Effekterna var synliga men då MI i flera fall kombineras med andra interventioner var det 

svårt att avgöra MI-samtalens betydelse.18 

 

                                                 
15 Eileen Britt, Stephen M. Hudson, Neville M. Blampied, “Motivational interviewing in health settings: a 
review”, Patient Educt Couns, 53 (2004:2), s. 147-155. 
16 Michelle Cleary, Glenn E. Hunt, Sandra Matheson & Garry Walter, “Psychosocial treatments for people with 
co-occurring severe mental illness and substance misuse: systematic review”, J Adv Nurs, 65 (2009:2), s. 238-
258. 
17 Brian L. Burke, Hal Arkowitz & Marisa Menchola, “The Efficacy of Motivational Interviewing: A Meta-
Analysis of Controlled Clinical Trials”, J Consult Clin Psychol, 71 (2003:5), s. 843-861. 
18 Grimshaw GM, Stanton A, “Tobacco cessation interventions for young people”, The Cochrane Library, 
(2008:4). 
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1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på om motiverande samtal kan påverka 

människor till en beteendeförändring i form av ökad fysisk aktivitet. 

 

Frågeställning: 

– Vilka resultat visar studier, utförda på vuxna friska individer, som finns på MI-samtal med 

fysisk aktivitet som utfall? 

 
2 Metod 

 
2.1 Tillvägagångssätt och urval 
Syftet med uppsatsen var att ta reda på om motiverande samtal kan påverka människor till en 

beteendeförändring i form av fysisk aktivitet. Målet var att få en överblick av det aktuella 

forskningsläget. För att bäst uppfylla syftet valdes ett reviewförfarande. 

 

Studier gjorda på barn och ungdomar under 18 år har valts bort för att begränsa uppsatsen och 

för att se vilken effekt samtalsmetodiken har på vuxna. Deltagarnas ekonomiska status, 

utbildning och kön har valts att inte tas hänsyn till i uppsatsen. Uppsatsens omfattning tillåter 

inte det och antalet studier är för få för att ge svar på utifall detta kan vara påverkande 

faktorer. 

 

En annan begränsning som gjorts är att de utvalda studierna utfördes med friska individer. Det 

kan finnas andra motiverande faktorer, ofta livshotande, som i sig är motiverande nog vid 

sjukdomstillstånd. De studier där deltagarna haft någon typ av sjukdom har selekterats bort. 

Följande sjukdomar har påträffats vid urvalsprocessen; diabetes, högt blodtryck, cancer, hjärt- 

och kärlsjukdomar, fibromyalgi, högt blodsocker och multipel skleros. För att få ett adekvat 

urval i denna studie har fetma inte klassificerats som en sjukdom. 

 

Arbetet påbörjades med att undersöka om det redan fanns reviewartiklar som behandlade 

motiverande samtal med fysisk aktivitet som utslag. Vid sökningen upptäcktes reviewartiklar 

med motiverande samtal men som saknade fokusering på fysisk aktivitet.  
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Därefter utfördes en första sökning av artiklar där begreppen ”motivational interviewing”, 

”physical activity” samt ”behaviour” användes. Sökningen skedde på databaserna PUBMED 

och CSA där det fanns ett överskådligt antal artiklar. Abstractet i dessa artiklar lästes för att få 

en bred överensstämmelse vid jämförelse av urvalskriterierna. För att inkludera alla relevanta 

studier utvidgades sökningen genom att ta bort ordet ”behaviour”. Slutligen utfördes en sista 

sökning med sökordet ”exercise”.  

 

2.2 Validitet och reliabilitet 
För att stärka validiteten har två olika söksidor som anses vara ledande inom hälsoforskning 

nyttjats, CSA och PUBMED. Synonymer för fysisk aktivitet har inkluderats för försäkran om 

att relevanta studier inte faller bort på grund av felaktiga sökord. De synonymer som 

användes vid sökningarna var ”exercise” och ”training”. Då uppsatsens omfattning inte tillät 

en genomgång av det stora antalet träffar ordet ”training” genererade, användes slutligen 

”exercise” som synonym. 

 

För att ytterligare tillgodose validitetskraven i uppsatsen har de studier där deltagarna 

antingen har en sjukdom eller är yngre än 18 år sorterats bort. Vid urvalet lästes primärt 

abstractet för att se om studien var lämplig för syftet. Om exkluderande kriterier saknades i 

abstractet lästes studien i sin fullängd. Den externa validiteten kan möjligen ifrågasättas i 

uppsatsen eftersom studierna använder sig av olika resultatsmått. Det skapar därmed svårighet 

att få en överblick samt att dra allmänna slutsatser. 

 

Vid betygsättning av studierna poängsatte först ena författaren respektive studie, sedan 

gjordes samma arbete av den andra författaren. Därefter jämfördes betygssättningen 

författarna emellan och formade tillsammans ett slutgiltigt betyg för varje studie. Det hade 

varit önskvärt med en utomstående neutral bedömare som även utförde en poängsättning. 

Detta har funnits i åtanke men har prioriterats bort då uppsatsens omfång inte tillåtit det. 

Rankingsystemet är av kvantitativ karaktär, innehållande gradering av antal deltagare, 

interventionsmetod, interventionens längd osv. Detta objektiva rankingsystem förbättrar 

reliabilitetsaspekten i uppsatsen och återfinns i bilaga 2. 

 

Beträffande reliabiliteten i övrigt fanns få artiklar att tillgå i fulltext via Gymnastik och 

Idrottshögskolan (GIH). Genom Örjan Ekblom, högskolelektor på GIH, erhölls majoriteten av 
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artiklarna i fulltext. När studierna väl fanns tillhanda granskades de i sin helhet. De 

kvarvarande, för studien irrelevanta artiklarna selekterades bort. Slutligen var åtta artiklar 

godkända och i paritet med urvalskriterierna. Under arbetets gång utformades en tabell där 

varje studie presenterades överskådligt.  

 

3 Resultat 

 
3.1 Introduktion 
Med anledning av uppsatsens karaktär samt för att ge en tydlig bild av de åtta studierna som 

analyserats presenteras resultatet i tre avsnitt. I första delen beskrivs studierna i löpande text 

där endast information från studien presenteras. Det andra avsnittet består av en överskådlig 

tabell i syfte att enkelt kunna jämföra de olika studierna med varandra. Information som 

presenteras i tabellen är exempelvis antalet deltagare respektive studie hade, indelningen av 

deltagare till olika interventionsgrupper samt vilka effekter MI-samtalen gav gällande fysisk 

aktivitet. Vidare presenteras även ett betyg av samtliga studier, detta för att lättare se vilka 

studier författarna anser hålla hög kvalitet gällande metod. Rankingpoängen är baserad på 

givna parametrar.19 Det tredje och sista avsnittet är en sammanfattning av samtliga studier där 

intressanta och anmärkningsvärda resultat presenteras. 

 

3.2 Analyserade studier 
A. Motivational interviewing fails to improve outcomes of a behavioral weightloss 

program for obese African American woman: a pilot randomized trial 200820 

 

I denna studie var syftet att se huruvida tillägg av motiverande samtal förbättrade resultatet av 

ett viktminskningsprogram hos överviktiga afroamerikanska kvinnor.  

 

Kvinnorna rekryterades från ett ”community health center” i Kansas City och var över 18 år, 

ej gravida och med ett BMI mellan 30-50. Deltagarna skulle även vara kapabla att gå under 

tio minuter utan avbrott. Studien pågick under 16 veckor.  När studien skulle starta 
                                                 
19 Se bilaga 2, Rankingsystem. 
20 Christie A. Befort, Nicole Nollen, Edward F. Ellerbeck, Debra K. Sullivan, Janet L. Thomas, Jasjit S. 
Ahluwalia, “Motivational interviewing fails to improve outcomes of a behavioral weightloss program for obese 
African American woman: a pilot randomized trial”, J Behav Med, 31 (2008:5), s. 367-377. 
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randomiserades 44 individer i två grupper. Ena gruppen, 23 deltagare, tilldelades ett 

viktminskningsprogram samt en hälsoutbildning. Den andra gruppen, som utgjordes av 21 

personer, tilldelades samma viktminskningsprogram men med motiverande samtal istället för 

hälsoutbildningen. Deltagarna i denna grupp fick fyra individuella MI-samtal á 30 minuter 

varav två skedde via telefon. Dessa utfördes av psykologstudenter. För att garantera kvaliteten 

på MI-samtalen spelades alla samtal in och 25 % valdes slumpvis ut för att granskas veckovis.  

 

Antalet som deltog under för- och eftertesterna var 33 personer, 14 i MI-gruppen och 19 i 

hälsoutbildningsgruppen. För att mäta den fysiska aktiviteten hos deltagarna användes 

CHAMPS som är ett frågeformulär baserat på självskattningsskalor.21 Då studien inriktades 

på planerad fysisk aktivitet exkluderades vardagssysslor som exempelvis hushållsarbete eller 

trädgårdsarbete.  

 

Resultaten i studien visade att båda grupperna hade en genomsnittsökning av den fysiska 

aktiviteten. Deltagarna i hälsoutbildningsgruppen rörde sig mer än deltagarna i MI-gruppen, 

108 minuter jämfört med 92 minuter. Resultatet mättes även genom hur många 

kcal/kg/kroppsvikt deltagarna gjorde av med på fysisk aktivitet under en vecka. Som synes i 

tabell 1 visade det sig att deltagarna som erhållit hälsoutbildningen gjorde av med fler 

kcal/kg/vecka än de som fått MI-samtal. 

 

                                                 
21 För vidare läsning se: CHAMPS questionnaires, http://sbs.ucsf.edu/iha/champs/resources/qxn/. 
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Tabell 1 

För- och efterresultat i fysisk aktivitet 

Grupp 1: 

Viktminskningsprogram + 

Hälsoutbildning 

Grupp 2: 

Viktminskningsprogram + 

MI-samtal 

 

 

 

 Före Efter Före Efter 

Fysisk aktivitet min/vecka 153,9 261,9 178,5 270,5 

Procentuell förändring 70 % 52 % 

 

Förbrukade kcal/v/kg 13,9 19,3 10,4 18,7 

Procentuell förändring 39 % 80 % 

 
 
B. A telephone-only motivational intervention to increase physical activity in rural 

adults 200522 
Denna studie använde motiverande samtal via telefon för att öka den fysiska aktiviteten hos 

vuxna på glesbygden i USA. 

 

Projektet omfattade 138 lågaktiva deltagare över 25 år. Av dessa exkluderades 52 då de 

exempelvis tackade nej eller ej levde upp till rekryteringskraven. Vidare delades de resterande 

86 personerna in i två grupper varav interventionsgruppen fick sex MI-samtal via telefon som 

genomfördes av en forskningsassistent. Det första varade i 30 minuter och de fem resterande i 

cirka 15 minuter. Den andra gruppen fick telefonsamtal månadsvis, där de tillfrågades om den 

fysiska aktiviteten. Dessa var inte av typen MI-samtal. Det var 35 deltagare som slutförde i 

MI-gruppen och 37 som slutförde i kontrollgruppen. Bortfallet under studiens gång hade sin 

grund i skador eller att sluttestet inte lämnades in. Deltagarna i MI-gruppen tilldelades en 

pedometer.23 Dessa användes inte för att mäta den fysiska aktiviteten utan tillsammans med 

träningsloggbok endast i motivationshöjande syfte. Studien pågick under sex månader. Även 

denna studie spelade in alla MI-samtal och valde slumpvis ut vissa samtal som granskades. I 

denna studie har man mätt fysisk aktivitet med hjälp av CHAMPS. Resultaten konverterades 

till hur många kalorier som förbrukades i veckan på aktiviteter i  

                                                 
22 Jill A. Bennett, Heather M. Young, Lillian M. Nail, Kerri Winters-Stone, Ginger Hanson, “A Telephone-Only 
Motivational Intervention to Increase Physical Activity in Rural Adults, A Randomized Controlled Trial”, Nurs 
Res, 57 (2008:1), s. 24-32. 
23 En pedometer är ett instrument som mäter antalet gångna steg. 
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CHAMPS. I tabell 2 åskådliggörs att den fysiska aktiviteten i MI-gruppen inte ökade medan 

kontrollgruppen uppvisade ett försämrat resultat. 

 

Tabell 2 

För- och efterresultat i fysisk aktivitet 

Grupp 1: 

MI-samtal 

Kontrollgrupp  

 

 

 

Före Efter Före Efter 

Förbrukade kcal/vecka 3535 3538 3321 2908 

Procentuell förändring 0 % - 12 % 

 

C. Using motivational interviewing as a supplement to obesity treatment: A stepped-care 

approach 200724 
I denna studie som pågick under 24 veckor fick inaktiva, överviktiga deltagare genomgå ett 

viktminskningsprogram (BWLP).25 Studien använde en så kallad Stepped-Care-metod (SC),26 

vilket innebar att de deltagare som ej uppnådde de uppsatta viktmålen erhöll motiverande 

samtal.  

 

För att erhålla MI-samtal krävdes det att deltagarna ej uppnådde följande viktminskningsmål: 

a) viktminskning med minst 1,25 % vecka 3  

b) viktminskning med minst 1,25 % mellan vecka 3 och vecka 6 

c) viktminskning med minst 2,5 % mellan vecka 6 och vecka 12 

d) viktminskning med minst 2,5 % mellan vecka 12 och vecka 18 

 

De som erhöll MI fick ett individuellt samtal i veckan av en psykologstudent som varade 45-

60 minuter. Samtalen fortgick fram till dess att deltagaren nått sitt viktmål. Det fanns 

möjlighet att fortsätta nyttja MI om så önskades. Utav 166 levde 100 upp till 

rekryteringskraven och därefter avböjde 45. De 55 resterande deltagarna delades in i två 

                                                 
24 Robert A. Carels, Lynn Darby, Holly M. Cacciapaglia, Krista Konrad, Carissa Coit, Jessica Harper, Mary E. 
Kaplar, Kathleen Young, Chelsea A. Baylen, & Amelia Versland, “Using Motivational Interviewing as a 
Supplement to Obesity Treatment: A Stepped-Care Approach”, Health Psychol, 26 (2007:3), s. 369-374. 
25 För vidare läsning se: Behavioural Weight Loss Program, i detta fall baserat på LEARN-programmet, 
www.thelifestylecompany.com. 
26 I en Stepped-Care-metod ökas behandlingen för deltagare när mindre intensiv behandling inte räcker till. 
Därmed undvikes det att deltagare får onödigt mycket behandling. 
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grupper varav ena gruppen tilldelades BWLP och den andra BWLP + SC. Av de 28 

medverkandena i BWLP + SC gruppen slutförde 24 personer studien. Fem av dessa nådde 

sina viktmål och de återstående fick MI-samtal. I kontrollgruppen slutförde 22 av 27 deltagare 

studien, varav 16 inte nådde sina viktmål. I resultatet som uppmätts genom personliga 

dagböcker, jämförde man de 19 som inte uppnådde sina viktmål (de som erhöll MI) mot de i 

kontrollgruppen som inte uppnådde sina viktmål. Det visade sig att MI-gruppens deltagare per 

person ägnade sig åt 68 minuter mer planerad fysisk aktivitet per vecka, 218 min/v i 

jämförelse med 150 min/v. 

 
 
D. Results of the healthy body healthy spirit trial 200527 

I denna studie på afroamerikanska kristna var syftet att öka intaget av frukt och grönsaker 

samt att öka deras fysiska aktivitet.   

 

Studien har använt sig av motiverande samtal tillsammans med ett målgruppsanpassat 

självhjälpsmaterial gällande kost och fysisk aktivitet. Skillnaderna mellan det material 

kontrollgruppen och interventionsgrupperna fick, var innehållsrelaterat snarare än 

mängdrelaterat. Interventionsgruppen fick bland annat en 20 minuters lång träningsvideo som 

leddes av välkända afroamerikanska celebriteter. De fick även en kostvideo som använde 

bibliska och spirituella teman för att motivera till en hälsosam kost samt ett kassettband 

innehållande gospelmusik anpassat så att tempot stämde överens med ett träningspass. Totalt 

1056 personer från 16 kyrkor deltog i studien. Kyrkorna delades slumpvis upp i tre grupper 

där första gruppen fick vanliga råd om kost och träning. Den andra gruppen erhöll det 

målgruppsanpassade materialet medan den sista fick samma material som grupp två med 

tillägget av fyra motiverande samtal. Två av samtalen behandlade fysisk aktivitet. Samtalen 

var delvis strukturerade med utrymme för fria diskussioner. För att mäta den fysiska 

aktiviteten användes CHAMPS. Utfallet, se tabell 3 nedan, presenterades genom förändringen 

av den totala aktiviteten per vecka. 

                                                 
27 Ken Resnicow, Alice Jackson, Dhana Blissett, Terry Wang, Frances McCarty, Simone Rahotep, and Santhi 
Periasamy, “Results of the Healthy Body Healthy Spirit Trial”, Health Psychol, 24 (2005:4), s. 339-348. 
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Tabell 3 

För- och efterrestultat i fysisk aktivitet och förändringen i respektive grupp  

Grupp 1: 

Råd om kost och 

träning 

Grupp 2: 

Målgruppsanpassat 

material 

Grupp 3: 

Målgruppsanpassat 

material + 

MI-samtal 

 

 

 

 

Före Efter Före Efter Före Efter 

Fysisk aktivitet 

min/vecka 

874,6 826,2 769,5  

 

927,7 793,9 935,9 

Procentuell 

förändring 

- 6 % 21 % 18 % 

 
De som föll bort under studiens gång skiljde sig inte från populationen i övrigt gällande kön, 

civilstatus, frukt- och grönsaksintag eller fysisk aktivitet. Av de totalt 1056 som rekryterades 

fullföljde 906 (86 %). 

 

E. The Newcastle exercise projekt: randomised controlled trial of methods to promote 

physical activity in primary care 199528 

Denna studies syfte var att utvärdera olika kombinationer av metoder för att öka fysisk 

aktivitet. De olika metoderna involverade MI-samtal, värdecheckar för fysisk aktivitet samt 

grundläggande information om fysisk aktivitet och andra livsstilsfaktorer. 

 

I projektet rekryterades deltagarna från ett socioekonomiskt utsatt område i Storbritannien. 

Några av kriterierna för att delta i studien var att man kunde genomföra ett submaximalt test, 

var 40-64 år gammal samt ej tränade mer än tre dagar i veckan. Deltagarna delades in i fyra 

grupper där följande interventioner genomfördes: 

Grupp 1: 1 MI-samtal inom 2 veckor 

Grupp 2: 1 MI-samtal inom 2 veckor + 30 värdecheckar för träning 

Grupp 3: 6 MI-samtal inom 12 veckor 

Grupp 4: 6 MI-samtal inom 12 veckor + 30 värdecheckar för träning 

Kontrollgrupp 

                                                 
28 Jane Harland, Martin White, Chris Drinkwater, David Chinn, Lorna Farr, Denise Howel, “The Newcastle 
exercise project: a randomised controlled trial of methods to promote physical activity in primary care”, BMJ, 
319 (1999), s. 828-832. 
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MI-samtalen varade 40 minuter per gång och utfördes av sjuksköterskor, specialutbildade 

inom hälsa. Alla deltagare genomgick tester där bland annat blodtryck, kondition och 

alkoholvanor undersöktes. Deltagarna fick även ett paket innehållande information om fysisk 

aktivitet, andra livsstilsfaktorer, rekommenderad fysisk nivå för kvinnor och män i olika 

åldrar samt broschyrer om närliggande träningsmöjligheter. De fick även råd där deras 

individuella resultat och rekommenderade nivåer jämfördes. Deltagarna i kontrollgruppen fick 

ingen ytterligare intervention.  

 

De som medverkade fick fylla i ett frågeformulär för att mäta aktiviteten under studiens gång. 

Uppföljning av studien utfördes efter 1 år och interventionen pågick 12 veckor med 

påföljande eftertester där 424 personer deltog. Vid uppföljningen som skedde efter ett år 

svarade 442 personer på frågeformuläret. Resultatet i studien delades upp i två delar; hur 

deltagarna hade ändrat sina vanor gällande fysisk aktivitet efter 12 veckor och om denna 

beteendeförändring upprätthölls efter 1 år. Resultaten redovisas i tabell 4.  

 

Tabell 4 

Resultat i fysisk aktivitet efter 12 veckor respektive 1 år 

 Grupp 1 

n = 105 

Grupp 2 

n = 106 

Grupp 3 

n = 104 

Grupp 4 

n = 103 

Kontrollgrupp

n = 105 

Efter 12 

veckor 

Ökning 36 % Ökning 28 % Ökning 35 % Ökning 55 % Ökning 16 % 

Efter 52 

veckor 

Ökning 23 % Ökning 26 % Ökning 31 % Ökning 27 % Ökning 23 % 

 

F. The vagaries of self-reports of physical activity: a problem revisited and addressed in 

a study of exercise promotion in the over 65s in general practice 199929 

Målet med denna studie var att undersöka om en sjuksköterska genom användning av MI-

samtal kunde uppmuntra äldre patienter att öka deras fysiska aktivitet. 

 

                                                 
29 Sims J, Smith F, Duffy A, Hilton S, “The vagaries of self-reports of physical activity: a problem revisited and 
addressed in a study of exercise promotion in the over 65s in general practice”, Fam Pract, 16 (1999:2), s. 152-
157.  
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Denna studie utfördes på 20 personer över 65 år. Dessa delades in i två grupper, kontrollgrupp 

och interventionsgrupp. Innan studien startade mättes samtliga deltagares vardagspuls, längd, 

vikt samt blodtryck. Studien pågick därefter i åtta veckor. 

 

Under de två MI-samtalen som deltagarna i interventionsgruppen tilldelades diskuterades 

bland annat motstånd mot fysisk aktivitet och hur man kan övervinna detta motstånd.  

Deltagarna, tillsammans med rådgivaren (sjuksköterska), utformade ett individuellt 

aktivitetsschema där deltagarnas egna intressen samt möjlighet till träningslokal fanns i 

åtanke. 

 

För att få en objektiv mätning av de fysiska aktivitetsnivåerna hos deltagarna utfördes 

pulstagning vid rörelse åtta timmar om dagen under en 3-dagarsperiod i början och slutet av 

studien. Deltagarna fick dessutom själva skatta sin fysiska aktivitet.  

 

Resultatet redovisades i två delar; den självskattade fysiska aktiviteten samt den 

pulsuppmätta. De självskattade resultaten visade en påtaglig ökning av fysisk aktivitet. 

Motsatt det självskattade resultatet visade pulsmätningarna att en ökning inte var trolig 

eftersom aktivitetsnivåerna var låga.    

 
G. Initial effecacy of MI, TTM tailoring and HRI´s with multiple behaviours for 

employee health promotion 200830 

I denna studie jämfördes de initiala effekterna av MI-samtal, TTM31 och HRI32 på de fyra 

sjukdomsrelaterade riskfaktorerna inaktivitet, BMI, stress samt rökning. 

 

I studien söktes personer som antingen var inaktiva, rökte, hade ett BMI över 25 eller var 

stressade. 6000 personer kontaktades varav 1400 svarade, motsvarade kraven samt kunde 

genomgå starttesterna. Dessa delades in i tre grupper där första gruppen med 464 deltagare 

fick interventionen HRI som gav återkoppling på vilka hälso- och beteenderisker de utsatte 

sig själva för. Den andra gruppen med 433 deltagare fick HRI och MI-samtal som utfördes av 

                                                 
30 James O. Prochaska, Susan Butterworth, Colleen A. Redding, Verna Burden, Nancy Perrin, Michael Leo, 
Marna Flaherty-Robb, Janice M. Prochaska, “Initial efficacy of MI, TTM tailoring and HRI’s with multiple 
behaviors for employee health promotion”, Prev Med,46 (2008), s. 226-231.  
31 För vidare läsning se: Online Transtheoretical Model - tailored communications, www.prochange.com/ttm. 
32 För vidare läsning se: Health Risk Intervention, www.prochange.com/hri.  
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hälsocoacher via telefon eller via personlig kontakt. Tre samtal genomfördes där det första 

varade 30-45 minuter och resterande två 10-15 minuter. De sista 503 deltagarna erhöll 

interventionen HRI tillsammans med TTM. Gruppen genomgick ett webbaserat program som 

skräddarsytts efter deras riskbeteende. Rekommendationen var att utföra programmet minst 

tre gånger per riskgrupp. Under de sex månaderna studien pågick bokade 73 % av deltagarna i 

MI-gruppen ett samtal. Av de i HRI + TTM-gruppen genomförde 84 % programmet minst en 

gång. 

 

Resultatet, se tabell 5, framtogs genom självskattade frågeformulär och presenterades i form 

av hur många procent i riskgruppen som efter interventionen uppfyllde kriteriet ”30 minuters 

måttlig fysiskt aktivitet minst fem dagar i veckan”.33 

 

Tabell 5 

Procentuellt antal som innan studien inte nådde det fysiska aktivitetskriteriet men efter 

interventionen uppfyllde kriteriet: 

 Grupp 1: 

HRI 

Grupp 2: 

HRI + MI-samtal 

Grupp 3: 

HRI + TTM 

Antal som nådde 

kriteriet 

35,1 % 46,0 % 45,2 % 

 
 
H. The PHLAME (Promoting Healthy Lifestyles: Alternative Models’ Effects) Fire 

fighter Study: Outcomes of Two Models of Behavior Change 200734 

Denna studie utfördes på brandmän från fem brandstationer i Oregon, USA, med målet att 

främja en hälsosammare livsstil antingen genom MI-samtal eller genom att deltaga i ”Team-

centered Curriculum”.35 

 

Kriteriet för att delta i studien var att man arbetade heltid som brandman. Till en början 

rekryterades 599 brandmän varav 480 slutförde studien. Majoriteten av dem som ej slutförde 

                                                 
33 Sarkin, J.A., Johnson, S.S., Prochaska, J.O., Prochaska, J.M., “Applying the transtheoretical model to regular 
moderate exercise in an overweight population: validation of a stages of change measure”, Prev. Med, 33 
(2001:5), s. 462–469.  
34 Diane L. Elliot, Linn Goldberg, Kerry S. Kuehl, Esther L. Moe, Rosemary K.R. Breger, Michael A. Pickering, 
“The PHLAME (Promoting Healthy Lifestyles: Alternative Models’ Effects) Firefighter Study:Outcomes of 
Two Models of Behavior Change”, Health Educ Res, 49 (2007), s. 204-213. 
35 Denna metod bygger på arbete i grupp med en självvald gruppledare. Aktiviteter utförs som är kopplade till 
bland annat fysisk aktivitet och kost. 
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bytte antingen till ett annat arbete, blev sjukskrivna, började studera eller bytte till ett annat 

skift. 

 

Brandmännen delades in i tre grupper. I gruppen som erhöll MI-samtal fick deltagarna fyra 

grundsamtal utförda på arbetsplatsen med en individuell rådgivare. Efter de tillfällena fanns 

det möjlighet att nyttja fler samtal om så önskades. Det genomsnittliga antalet utförda MI-

samtal var 4,4 och samtalen varade i snitt 42 minuter. Den andra interventionsgruppen fick 

delta i ”Team-centered Curriculum”. Gruppmötena pågick ca 45 minuter och 73 % av 

deltagarna skattade själva att de hade varit med på minst sju av de elva tillfällena.  

 

Båda interventionsgrupperna fick även ”Firefighters´ Health & Fitness Guide”, en bok 

framtagen av forskare inom fysisk aktivitet. Uppföljningstiden av studien pågick ett år. 

Deltagarna fick fylla i ett sjugradigt frågeformulär med påståenden, exempelvis ”antalet dagar 

per vecka som ägnas åt fysisk aktivitet”. Som framgår av tabell 6 nedan, visade resultaten en 

ökning av deltagarnas fysiska aktivitet vilken uppmättes genom den sjugradiga 

självskattningsskalan.36 

 

Tabell 6 

För- och efterresultat av fysisk aktivitet enligt sjugradig självskattningsskala 

 Grupp 1: 

MI-samtal 

Grupp 2: 

Team-centered 

curriculum 

Kontrollgrupp 

 

Förändring i fysisk 

aktivitet 
3,07 3,32 3,38 3,61 3,19 3,28 

Procentuell förändring 8 % 7 % 3 % 

 

 

                                                 
36 Se bilaga 4, Tabel 1 – Constructs and Their Survey Item Components*. Rubrik “Healthy physical activity 
behavior” 
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3.4 Sammanfattning 
Samtliga undersökta studier använde självskattade frågeformulär för att mäta den fysiska 

aktiviteten. Vid en av studierna användes även pulsklockor.  

 

Storleken på studierna varierade. I studien med flest deltagare rekryterades 1400 till skillnad 

från 20 i en annan. Fyra av studierna hade deltagarantal på över 500, de andra fyra hade 

samtliga under 100 deltagare. Interventionen i studierna varade mellan 8 och 52 veckor. 

 

Antalet motiverande samtal skiljde sig i studierna från ett till sex. Längden varierade från 10 

till 60 minuter. I några av studierna utfördes samtalen endast per telefon, i vissa skedde 

samtalen via personlig kontakt och i några studier nyttjades båda typer av samtal.  

 

Studierna redovisade resultaten på olika sätt, i form av hur många som nådde upp till ett visst 

mål eller hur många individer som ökade sin fysiska aktivitet. Andra visade resultatet genom 

hur mycket gruppen tillsammans ökade sin fysiska aktivitet, ett genomsnittligt mått. De med 

genomsnittsmått visade förändringar på 8 % (studie H), 18 % (studie D) och 52 % (studie A). 

En av studierna visade ingen förändring (studie B). Den studie som angav hur många som 

nådde studiens mål visade på en ökning med 46 % (studie G). Studien som visade hur många 

individer som ökade sin fysiska aktivitet delade upp interventionen i flera grupper med 

följande ökningar efter 12 veckors intervention 36 %, 28 %, 35 % och 55 % (studie E). I 

studie F särskiljs inte kontroll- och interventionsgrupp. I studie C redovisas endast mängden 

fysisk aktivitet deltagarna, i de olika grupperna, utförde efter interventionen.   

 

4 Diskussion 

 
4.1 Metodfrågor 
Många av de studier som analyserats har använt sig av CHAMPS som mätmetod av fysisk 

aktivitet. Problemet med ett frågeformulär där deltagarna själva fyller i hur mycket de rör sig 

jämfört med en objektiv mätmetod som exempelvis pedometer eller pulsklocka är att det inte 

är lika tillförlitligt. Av de åtta studier vi undersökt har endast studie F använt både 

självskattad mätmetod samt objektiv mätmetod. Resultatet från de självskattade svaren visade 

att det skett en signifikant ökning av aktivitetsnivåerna medan de objektiva mätmetoderna 
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visade motsatsen, att aktivitetsnivåerna var låga. En relevant fråga i sammanhanget är hur 

resultatet i de andra studierna hade påverkats om även de använt objektiva mätmetoder för att 

verifiera det självskattade värdet. 

 

Utgångslägena för grupperna i de olika studierna skiljde sig. I studie A var utgångsläget av 

den fysiska aktiviteten i MI-gruppen 178,5 minuter till skillnad från utgångsläget i HE-

gruppen som var 153,9 minuter. Det visades att gruppen med lägre startvärde, HE-gruppen, 

procentuellt sett ökade sin aktivitet mer. Trots den större ökningen utövade MI deltagarna, 

efter studien fysisk aktivitet i fler minuter/vecka än HE deltagarna. Detta kunde även utläsas i 

en annan av studierna. Generellt kan ett högre startvärde vara en orsak till att det är svårare att 

förändra värdet. 

 

De ansvariga som utförde MI-samtalen i studierna hade olika yrkesbakgrund men samtliga 

genomgick utbildning i motiverande samtal. Sjuksköterskor som var specialutbildade inom 

hälsa genomförde MI-samtalen i en studie medan samma arbete, i en annan studie, utfördes av 

personer med antingen kandidatexamen eller doktorsexamen i psykologi. Gällande 

utbildningen i studien med sjuksköterskor redogörs inte hur omfattande den var utan endast 

att det var MI de utbildats inom. I de studier där MI-utbildningarnas längd redovisades skiljde 

de från 16 till 90 timmar. I tre av de fyra studier som visade störst ökning av fysisk aktivitet 

utfördes samtalen av legitimerade psykologer eller psykologstuderande. I en studie där 

interventionen är MI kan utfallet komma att påverkas av vem som utför samtalen. Då 

motiverande samtal behandlar beteendeförändring kan det vara en fördel att som rådgivare ha 

en bakgrund inom området. Även om psykologer inte har utbildning inom MI har de kunskap 

och erfarenhet inom beteendeförändringsarbete. 

 

I tidigare forskning har man framhållit att MI-studier ofta saknar tillräckligt bra information 

om vad interventionen innebär.37 Flertalet av studierna i denna uppsats saknar information om 

hur MI-samtalen är utförda. Informationen som tillhandahålls är vem det är som utför 

samtalen och vilken utbildning personen har. Vissa studier pekar på huvudfaktorer inom ett 

motiverande samtal eller att man videogranskar samtalen i efterhand men få studier beskriver 

hur samtalen är strukturerade på ett utförligt sätt. 

 
                                                 
37 Britt, s. 147-155. 
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Längden på de motiverande samtalen och antalet samtal tycks inte vara en påverkande faktor 

gällande samtalens effekt. De studier som presenterar ökning av fysisk aktivitet har ingen 

skillnad i samtalslängd i jämförelse med de studier som inte uppvisar någon förändring.  

 

Ytterligare en påverkande faktor är i vilken utsträckning deltagarna tog del av MI-samtalen. 

Samtliga studier hade relativt få samtal vilket gör att vikten av närvaro vid alla är betydande. I 

några av studierna var det över 15 % som inte nyttjade interventionsmetoden. Överlag var det 

många deltagare i studierna som missade en del av interventionen.  

 

Samtliga studiers syfte var att skapa en beteendeförändring hos deltagarna. För att uppnå en 

bestående beteendeförändring, i detta fall en ökning av fysisk aktivitet, krävs det stöd från 

omgivningen men framförallt längre tid att kunna träna in det nya beteendet. En intressant 

aspekt är att fem av åtta studier inte presenterade ett långtidsresultat. Många av dessa hade 

kort interventionstid och framförallt avsaknad av kontroll på längre sikt för att se om 

resultatet blev varaktigt eller temporärt. Endast tre av studierna hade en uppföljning där det 

var möjligt att utläsa ett långtidsresultat. Vid en långtidsuppföljning kunde det urskiljas att 

effekten av MI-samtalen avtog något vid de senare undersökta eftertesterna. Med orsak av 

detta går det att ifrågasätta övriga studiers resultat. Om man önskar skapa en 

beteendeförändring, varför kontrolleras inte den ihållande effekten vid ett senare tillfälle? Hur 

kan man presentera resultat från en interventionsmetod som syftar till att skapa en 

beteendeförändring om man endast vet att metoden fungerar under själva interventionstiden 

men inte säkert vet den ihållande effekten? Är grundtanken att människor ska delta i projekt 

permanent? 

 

Som tidigare nämnts i resultatavsnittet har flera av studierna redovisat förändringen i fysisk 

aktivitet på olika sätt. Studie A, B, C och D redovisade resultatet i form av antalet 

ökade/minskade minuter av fysisk aktivitet eller antalet ökade/minskade kcal deltagarna 

gjorde av med under en vecka. Däremot saknar studie C information om utgångsläget för 

deltagarna och det går därför inte att diskutera ökningen inom de olika grupperna utan endast 

att jämföra deras slutliga mängd fysisk aktivitet. Studie E visade till skillnad från de andra 

resultatet i form av antalet personer som ökade sin fysiska aktivitet. Studie G använde ett 

liknande mått, till skillnad från att man även mätte hur många som ökade aktiviteten till en 

viss nivå. I studie H har man använt ett annorlunda system; ett frågeformulär gällande bland 

annat ”Healthy physical activity behavior” där deltagarna fick gradera sitt beteende med hjälp 
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av sju svarsalternativ. Mätmetoden ger inte ett mått i form av aktivitetsminuter per vecka eller 

förbrukade kcal som i flera av de andra studierna utan endast en skattning av hur hälsosamt 

deltagarens fysiska aktivitetsbeteende är. 

 

Följden av att resultaten presenterades på olika sätt är att det inte är möjligt att skapa ett 

gemensamt resultatmått, vilket varit önskvärt för en mer rättvis jämförelse. 

 

 

4.2 Övriga reflektioner 
I tidigare forskning har användandet av MI-samtal resulterat i positiva förändringseffekter hos 

deltagarna i jämförelse med kontrollgrupp. I samma artiklar har det påvisats att det inte är 

några statistiskt säkerställda skillnader i resultat mellan MI-samtal och andra metoder.38 

Resultaten från studierna i denna uppsats visar liknande tendenser. Skillnaderna mellan MI-

samtal och andra interventionsmetoder är små, däremot är det möjligt att urskilja skillnader då 

MI-samtal jämförts mot en passiv kontrollgrupp.  

 

En annan influerande faktor är att nästintill varje studie som granskats inte enbart använt MI 

som interventionsmetod. I studie A användes förutom MI-samtal även ett 

viktminskningsprogram. Kontrollgruppen erhöll förutom viktminskningsprogrammet även en 

hälsoutbildning. I en studie med metoder utöver MI kan det vara svårt att se hur stor del i 

resultatet MI-samtalen gav i jämförelse med hur stor del de andra interventionsdelarna hade. I 

detta fall går det inte att urskilja om ökningen av den fysiska aktiviteten antingen berodde på 

de motiverade samtalen, viktminskningsprogrammet eller en interaktion emellan dessa. 

Liknande svårigheter att bedöma betydelsen av MI-samtalen i interventionen finns även i de 

andra studierna. I studie D hade de tre grupperna olika interventioner; råd om kost och 

motion, ett målgruppsanpassat material samt det målgruppsanpassade materialet tillsammans 

med MI-samtal. Till skillnad från studierna ovan har studie E två grupper som enbart får 

motiverande samtal samtidigt som det finns en kontrollgrupp som inte får något extramaterial. 

I studier likt denna är det möjligt att härleda ökningar i fysisk aktivitet till motiverande 

samtal. Kombinerandet av interventionsmetoder gör det svårt att bedöma effekten av MI, 

vilket även presenterats i tidigare forskning. 

 
                                                 
38 Burke, s. 843-861. 
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I studie G användes interventionerna Online Transteoretical Model och Health Risk 

Intervention som är två program utvecklade av bland annat James O. Prochaska och Janice M. 

Prochaska som även är några av författarna till studien. Kan man som forskare bibehålla 

objektiviteten trots egenintresse i resultatet? 

 

Studie F har endast fått två poäng i betygssystemet och är en av de studier som saknar 

tillräcklig information vilket medför att det inte är möjligt att dra slutsatser av studien. Bland 

annat beskrivs endast det totala deltagarantalet och inte hur många som delats in i 

interventions- respektive kontrollgrupp. Studien saknar även redogörelse för hur många 

deltagare som slutförde studien, samt antalet och orsaken till varför vissa ”föll bort”. Det som 

även saknas är information kring MI, där varken samtalens längd eller rådgivarens utbildning 

inom motiverande samtal är specificerade. Trots svagheter, har denna studie en klar fördel; att 

deltagarnas fysiska aktivitet uppmätts både via ett självskattat formulär och även via en 

objektiv mätmetod. Det mest noterbara som uppmärksammats är att skillnaderna mellan 

kontrollgrupp och interventionsgrupp inte redovisas. Detta gör det svårt, om inte omöjligt att 

dra slutsatser om MI-samtalens effekt och det är därför ej möjligt att presentera något resultat 

av denna studie i översiktstabellen. 

 

I studie G delades personerna in i tre grupper där man presenterat ökningarna av fysisk 

aktivitet i respektive grupp. De 35 %, 46 % och 45 % som redovisas i resultatet var de som 

från början inte nådde upp till kriteriet ”30 minuters träning 5 dagar i veckan” men efter 

studien nådde kriteriet. Problemet är att det saknas information om hur stor ökningen var för 

dessa personer. Det kan vara så att några personer redan från start var nära att nå kriteriet 

medan andra behövde öka sin aktivitet markant. Resultatet beskriver endast förändringen för 

dem som ökade sin fysiska aktivitet men inte de som eventuellt minskade aktiviteten. I och 

med borttagandet av dem som minskat, kan resultatet i slutändan bara bli en förbättring. Det 

går därmed inte att säkerställa samtalens effekt. En annan aspekt att ha i åtanke är att hela    

27 % inte deltog vid något MI-samtal. Var de som inte nyttjade samtalen mindre eller mer 

motiverade till en beteendeförändring än de som nyttjade minst ett samtal? 
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4.3 Konklusion 
Vid genomgången av befintliga studier på området motiverande samtal har vi funnit en brist 

på studier där man har haft MI som renodlad intervention. De flesta studier använder MI-

samtal och ytterligare metoder. Vi finner även avsaknad av studier med en senare uppföljning. 

Av dem vi analyserat uppvisar endast en studie ett uppföljningstillfälle utöver de ordinarie 

eftertesterna.  

 

Studierna som analyserats i uppsatsen har varit av olika karaktär. De har skiljt sig i längd, 

antalet deltagare, MI-samtalens utformning och framförallt resultat. Trots dessa skillnader 

urskiljs följande huvuddrag:  

 

 På kort sikt kan motiverande samtal, kombinerat med andra metoder skapa en 

beteendeförändring i form av fysisk aktivitet för vuxna friska individer.  

 Vid motiverande samtal kan rådgivarens yrke och utbildning ha betydelse. 
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Bilaga 1 
 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 
 
Frågeställning:  
- Vilka resultat visar studier som finns på MI-samtal med fysisk aktivitet som utfall? 
 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Motivational interviewing 
Physical activity 
Behaviour 
 

 
Exercise 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Vi valde Motivational interviewing eftersom metoden vi undersöker endast benämns vid det namnet. 
Physical activity är taget för att det är det vedertagna begreppet inom hälsoforskning gällande fysisk 
rörelse. Behavior har vi använt för att motiverande samtal är en metod för att nå beteendeförändring.  
Exercise är en synonym som vi använt till physical activity och orsaken var att finna studier vi 
eventuellt förbisåg med sökorden physical activity. 
Vi har valt bort synonymen training då arbetets omfattning inte tillät en genomgång av det stora 
antalet resultat som visades. 
 
 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal 
relevanta 
träffar 

Pubmed 
CSA 
 
Pubmed 
 
Pubmed 

Motivational interviewing physical activity 
behaviour 
 
Motivational interviewing physical activity 
 
 
Motivational interviewing exercise 
 

40 (08-12-10) 
9   (08-12-10) 
 
53  (09-01-14) 
 
68  (09-01-14) 

5 
1 
 
1 
 
1 

 
KOMMENTARER:  
Orsaken till varför vi har valt att söka på PUBMED och CSA är för att dessa sidor anses vara ledande 
inom hälsoforskning. Då ny forskning ständigt tillkommer på dessa söksidor har vi angett datumet då 
vi sökt.  
Det kan tänkas att någon av artiklarna uppkommer vid flera tillfällen under de olika sökningarna. Vi 
har då valt att inte ta med den en andra gång utan endast inkluderat nya studier som uppkommit i och 
med den nya sökningen.   
 

 



Bilaga 2 
 

Rankingsystem 
 

 
 
A. Uppföljning 2 = 85 – 100% 
  1 = 70 – 84,9% 
  0 = >70% / Studien pågår kortare tid än 3 månader 
 
B. Uppföljningens längd 2 = 12 månader eller längre tid 
  1 = 6 månader - 11,9 månader 
  0 = >6 månader / Information saknas 
 
  2 = Bortfallen analyseras 
C. Bortfall  1 = Bortfallen redovisas på något sätt i resultatet 
  0 = Bortfallen redovisas ej i resultatet 
 
D. Analys  1 = Acceptabel analys av gruppskillnader 

0 = Statistisk analys saknas / Analyserna är ospecificerade  
      / Analyserna är olämpliga 

 
E. Mätmetod  1 = Objektiv mätmetod 
  0 = Självskattat frågeformulär 
 
F. Rekrytering 1 = Studien sökte upp deltagarna 

0 = Deltagarna kontaktade studien själva eller någon form av mix 
 
 
G. Antalet deltagare  1 = 25 eller fler som slutförde interventionen  
     som erhöll MI 0 = Färre än 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 3 
 

Ranking av 8 studier 
 
 
A. Motivational interviewing fails to improve outcomes of a behavioral weightloss program 
for obese African American woman: a pilot randomized trial 
 
A 1 
B 0 
C 2 
D 1 
E 0 - CHAMPS 
F 0 
G 0 
SUMMA: 4 
 
 
B. A telephone-only motivational intervention to increase physical activity in rural adults 
 
A 1 
B 1 
C 1  
D 1 
E 0 - CHAMPS 
F 0  
G 1 
SUMMA: 5 
 
 
C. Using motivational interviewing as a supplement to obesity treatment: A stepped-care 
approach 
 
A 1 
B 0  
C 0 
D 1  
E 0 – Dagbok 
F 0 
G 0 
SUMMA: 2 
 
 
  
D. Results of the health body healthy spirit trial 
 
A 2 
B 2  

 



C 2 
D 1  
E 0 - Modified CHAMPS  
F 1 
G 1 
SUMMA: 9 
 
 
 
E. The Newcastle exercise projekt: randomised controlled trial of methods to promote 
physical activity in primary care 
 
A 2 
B 2  
C 1 
D 1  
E 0 - Modified national fitness survey 
F 1 
G 1 
SUMMA: 8 
 
 
 
F. The vagaries of self-reports of physical activity: a problem revisited and addressed in a 
study of exercise promotion in the over 65s in general practice  
 
A 0 
B 0  
C 0 
D 0  
E 1 - Darmouth coop scales + pulsklocka  
F 1 
G 0 
SUMMA: 2 
 
 
 
G. Initial effecacy of MI, TTM tailoring and HIR´s with multiple behaviours for employee 
health promotion 
 
A 1  
B 1  
C 0 
D 1  
E 0 - Självskattat 
F 1 
G 1 
SUMMA: 5 
 
 

 



 
H.  The PHLAME (Promoting Healthy Lifestyles: Alternative Models’ Effects) Firefighter 
Study: Outcomes of Two Models of Behavior Change 
 
A 0   
B 2 
C 1 
D 1 
E 0 - formulär 
F 1 
G 1 
SUMMA: 6 

 



 Bilaga 4 
TABLE 1 
Constructs and Their Survey Item Components* 
 
Outcomes and Potential Mediating Constructs and Their Questionnaire Items  

                        Alpha Reliability (baseline/one-year) 
Positive physical activity social support     0.89/0.91 
Q1 Coworkers exercise with me regularly 
Q2 Coworkers encourage me to exercise 
Q3 Coworkers offer to exercise with me 
Q4 My coworkers exercise with me 
 
Physical activity beliefs and understanding     0.91/0.94 
Q1 If I get regular exercise, I will feel less depressed 
Q2 If I get regular exercise, I will have improved health 
Q3 If I get regular exercise, I will reduce my risk of illness 
Q4 If I get regular exercise, I will have an increased energy level 
Q5 If I get regular exercise, I will feel less stress 
Q6 Exercising regularly can lower blood pressure 
Q7 Exercising regularly can reduce risk of cardiovascular disease 
 
Healthy physical activity behavior     0.92/0.93 
Q1 I exercise for 30 min most days 
Q2 Days per week of hard physical activities 
Q3 Days per week to strengthen your muscles 
Q4 Days per week of moderate physical activity 
Q5 Days per week that you work up a sweat 
Q6 Days per week that get at least 30 min of exercise 
Q7 Description overall level of physical activity 
Q8 Intentions to exercise regularly (1 through 5) 
 
Positive dietary social support      0.74/0.72 
Q1 Coworkers eat a low fat diet 
Q2 Coworkers eat more than 5 servings of fruits and vegetables each day 
Q3 Estimate of firefighters in my department eating more than 5 servings of fruits and vegetables each day 
Q4 Estimate of firefighters in my department eating a low fat diet 
 
Dietary understanding      0.91/0.94 
Q1 Eating 5 or more servings of fruits and vegetables each day lowers risk of arthritis 
Q2 Eating 5 or more servings of fruits and vegetables each day lowers risk of cardiovascular disease 
Q3 Eating 5 or more servings of fruits and vegetables each day lowers risk for diabetes 
Q4 Eating 5 or more servings of fruits and vegetables each day lowers risk for high blood pressure 
Q5 Eating 5 or more servings of fruits and vegetables each day lowers risk for high cholesterol 
Q6 Eating 5 or more servings of fruits and vegetables each day lowers risk for cancer 
Q7 Eating a low fat diet can lower risk for cardiovascular disease 
Q8 Eating a low fat diet can lower risk for diabetes 
Q9 Eating a low fat diet can lower risk for high blood pressure 
Q10 Eating a low fat diet can lower risk for high cholesterol 
 
Healthy dietary behaviors      0.81/0.81 
Q1 Overall rating diet 
Q2 Generally select healthy food items when eating at restaurants 
Q3 When I cook, I prepare meals that are healthy 
Q4 Intentions to eat low fat (5 point) 
Q5 In the last year, I have tried to eat more fruits and vegetables 
Q6 In the past year, I have tried to eat less fat 
Q7 Do you consistently avoid eating high fat foods (5 point) 
 
Overall well-being      0.80/0.81 
Q1 How would you say your health is (5 point scale) 
Q2 I am as healthy as anybody I know (5 point scale) 
Q3 My health is excellent (5 point scale) 
 
 
 
*Unless otherwise specified, the survey items were answered using an anchored 7-point agreement scale, from 1 _ strongly 
agree to 7 _ 
strongly disagree. Construct scores were items summed and divided by their number. 
 

 


