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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka hur relationen mellan läkare och patient tas i uttryck i 

hälso- och sjukvårdsorganisation med hälsofrämjande inriktning. Undersökningens fokus har 

varit på samtalet mellan läkare och patient. Huvudsyftet har varit att försöka få syn på det 

hälsopromotiva inslaget i samtalet mellan läkare och patient.  

 

Studiens metod bygger på fyra kvalitativa intervjuer som inspirerats av fenomenologisk ansats 

som sedan bearbetats och analyserats samt en deltagande observation. 

 

Studiens resultat bygger på kategorier som funnits utifrån forskningsfrågorna; Vad innebär det 

att arbeta hälsofrämjande i samtalet? I vilken mån tar läkare upp frågan om livsstil och 

levnadsvanor i samtalet med patient? Och Vilken kompetens har läkare inom samtalsmetodik?  

 

Resultatet tyder på att det finns en brist på kunskap om vad hälsopromotion är. 

Respondenterna blandar ihop begreppen kring de salutogena och patogena perspektivet. Det 

finns en viss kunskap och intresse för samtalets betydelse för patientens hälsa och välmående. 

Men att de anser att sin utbildning inte varit tillräcklig och att det finns behov och önskemål 

om mer kunskap inom samtals metodik samt att man i liten utsträckning utnyttjar den kunskap 

som finns. Slutligen visar även resultatet på att läkarna har behov av handledning och 

kollegialt stöd och de har en liten kunskap om vad motiverande samtal är. 

 

 

Nyckelord: Läkare, Samtalsfärdigheter, Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 

Hälsopromotion, Motiverande samtal 
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SUMMARY 

 

The aim of the study was to investigate how the relation between doctors and patient is seen 

in a health care organization with a healthpromoting profile. The focus of the study has been 

on the dialogue between doctor and patient. The main aim has been to try to see the elements 

of healthpromotion in the dialogue between doctor and patient. The method of the study is 

build on four qualitative interviews inspired of a phenomenological approach and worked on 

and analyzed and a participating observation.  

  

The result of the study is built on categories that have been found from the research questions; 

What does it mean to have a health promotion approach in the dialogue? How does this 

approach look like? In what way do the doctors bring up the questions about lifestyle and 

habits of living in the dialogue with the patient? What competence does the doctors have in 

dialogical methodology?  

 

The results indicate that there is a shortage of knowledge about what healtpromotion is. There 

is a confusion about the concept of the perspectives of slutogenes and pathogenes. The 

knowledge and interest for the dialogue and communications the sense of meaning for the 

patients health and wellbeing. And they say that their education has not been enough for the 

need and the wish is of more knowledge of communication and dialogue. The result also 

show that there is a little extent of using the knowledge around. Finaly the result show that 

there is a need for supervision and support from collegues and that is a little extent for 

knowledge for what Motivating Interwievs is.  

 

Key words: Doctors, Communicationskills, Healthpromotion Hospitals, Health 

Promotion, Motivating Interviewing 

  

 



 

Förord 

 

Så var det då dags att sätta punkt för utbildningen som påbörjades 1996. Skrivarbetet har varit 

splittrat och samtidigt en inspirerande och utvecklande tid. Det roliga har varit att intervjua, 

läsa och förkovra mig i samtalsteorier och kombinera dessa med hälsoteorierna. 
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ett för mig personligen viktigt mål och som funnits där så fort jag behövt. Jag vill också tacka 

min kära svägerska för uppmuntran och som med sin skarpa blick, kritiska granskning och 

uppmuntran som varit till god hjälp.  

 

Till slut vill jag tacka min chef och min arbetsgivare som haft en mycket viktig del i denna 

rapport och som jag vill tacka för det stöd som jag fått under processens gång. Det finns en 

mening med allt.  
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1. INLEDNING 
Levnadsvanor och livsstilsfrågor blir allt viktigare att sätta fokus på inom hälso- och 

sjukvården. Att ha hälsan och att må bra är inte en angelägenhet enbart för individen utan 

även för samhället. Hälsans bestämningsfaktorer återfinns inom andra samhällssektorer men 

det minskar inte betydelsen av hälso- och sjukvårdens insatser i det samlade folkhälsoarbetet. 

Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i folkhälsoarbetet genom sin specifika kompetens, 

auktoritet, breda kunskap och stora kontaktyta gentemot befolkningen. Mycket talar för att det 

i dag finns vissa brister inom hälso- och sjukvården när det gäller att uppfylla ansvaret att 

förebygga ohälsa, t.ex. inom områden som att sluta röka, dricka mindre alkohol, äta bättre, 

ägna mer tid åt fysisk aktivitet, ge akt på behov av vila och sömn m.m., vanor som i hög grad 

bidrar till ojämlikheten i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. I dag används läkemedel 

till stor del i preventivt syfte. För att undvika att det förebyggande arbetet begränsas till 

läkemedelsförskrivning är det angeläget att andra metoder tillämpas och utvecklas.  

En hälsoorientering av hälso- och sjukvården innebär en förskjutning i synen på vilka 

kunskaper och vilka arbetssätt som är mest effektiva för att förebygga och främja hälsa på 

lång sikt. En hälsofrämjande och förebyggande inriktning inom hälso- och sjukvården höjer 

vårdens kvalitet och utgör en viktig del i ansträngningarna att effektivisera vården.  

Inget sjukhus utan läkare, de är navet i vårdens hjul. De flesta läkare möter och konsulterar 

under sitt arbetsliv ca 200 000 patienter. Jag har i min undersökning intresserat mig för vad 

som är hälsofrämjande i bemötandet och samtalet är den springande punkten i hur trygg 

patienten kommer känna sig och hur behandlingen kommer att tas emot. Jag utgick ifrån att se 

på samtalet som starten på ett pedagogiskt samarbete mellan läkare och patient och hur man 

ställer frågor och förklarar är därför viktiga färdigheter för både läkare och patient (Hargie, 

2007). Att uppleva att man kan hantera och påverka en sjukdom är viktigt för prognosen.  Det 

är alltför lätt att tro att en allvarlig sjukdom är opåverkbar och lever sitt eget liv oavsett 

medicinering, livsstil och förhållningssätt.  Att förhållningssättet spelar roll vet vi utifrån 

studier som visar hur föreställningar direkt kan påverka kroppen, och hur en stark övertygelse  

om att allt hopp är ute kan få människor att till och med dö. Att ha möjligheten att delge 

patienten en positiv uppfattning att sjukdomen i fråga går att påverka, att väcka hopp och 

resurser, är därför viktigt. (Enqvist & Bengtsson, 2005) 

Hur kan läkare arbeta hälsofrämjande i samtalet med sina patienter? Blir samtalet annorlunda 

när de är medvetna om de arbetar på ett hälsofrämjande sjukhus? Vilket stöd och typ av 

handledning har läkare i sitt arbete? För att närma mig ett svar på dessa frågor har jag 

intervjuat fyra läkare på ett sjukhus med en hälsofrämjande profil samt observerat en av 

läkarna under en arbetsdag på mottagningen för att vara med då han samtalar med sina 

patienter. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syfte med denna studie är att undersöka hur relationen mellan läkare och patient tas i uttryck i 

en hälso- och sjukvårdsorganisation med en hälsofrämjande inriktning. Fokus ligger på 

samtalet mellan läkare och patient och huvudsyftet har varit att försöka få syn på läkarnas 

upplevelse av det hälsopromotiva inslaget i samtalet mellan läkare och patient. Följande 

frågeställningar har varit centrala i min studie: 

- Vad innebär det att arbeta hälsofrämjande i samtalet med patient? 

- I vilken mån tar läkare upp frågor om livsstil och levnadsvanor i samtalet med patient? 

- Vilken kompetens har läkare inom samtals metodik? 

 

2. POLITISKA STYRDOKUMENT 
I detta kapitel behandlar jag de politiska beslut som ligger till grund för arbetet med 

hälsofrämjande sjukhus.  

Människors hälsa är ett samhälleligt ansvar. Det hälsopromotiva arbetet inom sjukvården i har 

initierats av politiska beslut. Den 11 april 2003 antog regeringen 11 nationella folkhälsomål. 

Ett av dem är mål 6; En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård som innebär att man lägger 

vikt på att utveckla hälsofrämjande förhållningssätt och metoder. Detta kräver ett holistiskt 

förhållningssätt och kunskap och kompetens inom hälsopromotion, som ett komplement i den 

traditionella vården. I den propositionen som lades inför de nationella folkhälsomålen lyfte 

man fram hur Hälso- och sjukvårdens ansvar regleras i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Utöver det generella ansvaret för en god hälsa i befolkningen och att arbeta för att förebygga 

ohälsa, har hälso- och sjukvården även ett ansvar att, när det är lämpligt, ge upplysning om 

metoder för att förebygga sjukdom och skada. Bestämmelserna gäller oavsett om hälso- och 

sjukvården bedrivs på sjukhus, i öppenvård eller i det särskilda boendet i kommunen. (Mål för 

folkhälsan proposition 2002/03:35 Målområde 6: En mer hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård.) 

2.1 Ottawacharter - en politisk viljeinriktning  
Som en politisk viljeinriktning togs Ottawa-manifestet fram i anslutning till WHO:s första 

Health Promotionkonferens i Ottawa 1986 och beskriver en strategi för en bättre hälsa för 

befolkningen. Hela dokumentet är präglat av ett nytt synsätt. Man definierar hälsofrämjande 

som ”Den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över den egna hälsan och 

förbättra den”. Detta innebär att ”skapa stödjande miljöer”, att stödja, hjälpa och uppmuntra. 

Det innebär också nya krav på hälso- och sjukvården.  

Man talar om behovet att riva sjukhusets väggar. Med detta menar man att sjukhusen bör bli 

mer medvetna om de hälsoproblem som finns i det omgivande samhället för att därmed bättre 

kunna bemöta dem. Man beskriver också nödvändigheten att mera involvera sjukhusen i det 

förebyggande arbetet. Under senare 1980-talet hade sjukhusen i hela Europa ett gemensamt 

grundproblem. Trots ökade ekonomiska insatser ökade gapet mellan förväntningar på 

sjukvårdsinsatser och den kapacitet som sjukhusen hade. Det blev för många allt tydligare att 
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sjukhusen behövde förändra sitt sätt att arbeta för att bättre kunna möta medborgarnas behov. 

Då föddes idén att koppla utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet till sjukhusens 

utveckling - idén om Health Promoting Hospitals. Idén kan beskrivas som ett mynt med två 

sidor: 

- ta vara på sjukhusens kompetens, auktoritet och kontaktyta stärka det förebyggande 

arbetet 

- att genom en tydlig hälsoorientering/resultatorientering få en effektivare ledning och 

styrning av sjukhusen 

Ett pilotprojekt med 20 sjukhus från 11 europeiska länder startade 1993 för att genom olika 

konkreta projekt visa på möjligheterna för sjukhus att arbeta hälsofrämjande. I Sverige var 

Universitetssjukhuset i Linköping ett pilotsjukhus. Projektet baserades på Budapest-

deklarationen från 1991, ett första gemensamt dokument rörande visioner, koncept och 

strategier för sjukhus som vill arbeta hälsofrämjande. Utifrån dessa pilotsjukhus bildades 

1996 ett europeiskt nätverk av Health Promoting Hospitals.  

Samma år bildades också det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus, med 

Folkhälsovetenskapligt centrum (Landstinget i Östergötland) i Linköping som koordinator. 

Det svenska nätverket är automatiskt anslutet till det europeiska nätverket.  

För medlemskap i det svenska nätverket skrivs ett kontrakt med WHO där medlemssjukhusen 

förbinder sig att driva minst tre projekt, ett inom vardera av följande områden:  

- stödja positiv hälsoutveckling hos patienter 

- utveckla den hälsosamma arbetsplatsen 

- kunskapsöverförande till samhället för att stödja förebyggande arbete 

1997 kom ett uppdaterat policydokument för nätverket, Wien-rekommendationerna. Detta 

bygger på vidare på Budapest-deklarationen och Ljubljana-deklarationen, ett dokument 

rörande reformering av Hälso- och sjukvården i en europeisk kontext, från WHO-konferensen 

i Ljubljana 1996. (Nationella Nätverket Hälsofrämjande sjukhus, 2005) 

En mer hälsoorienterad organisation skapas genom att man samtidigt arbetar med fyra 

perspektiv: 

- Patient perspektivet: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande naturlig del i all 

behandling 

- Medarbetar perspektivet: Bli modell för den goda arbetsplatsen 

- Befolkningsperspektivet: Bidra med kunskap och aktivt delta 

- Organisationsperspektivet: Policy, mål, strategier, uppföljning 

I dag, 2009, finns ca 60 medlemmar i det nationella nätverket för Hälsofrämjande sjukhus och 

hälso- och sjukvårdsorganisationer. Medlemmarna åläggs att utveckla sin organisation att bli 
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mer hälsofrämjande. Ansvaret för detta ligger på organisationernas ledningar vars beslut i 

denna riktning ska vara dokumenterat. Förutom denna organisatoriska nyorientering skall tre 

utvecklingsarbeten presenteras med fokus på patienter, medarbetare och befolkning (HFS, 

2008). 

 

2.2 Socialstyrelsens målbeskrivningar för läkares specialisttjänstgöring 

Den 15 augusti 2008 publicerade Socialstyrelsen nya föreskrifter och målbeskrivningar för 

läkares legitimation. En nyhet var gemensamma målbeskrivningar för ett flertal övergripande 

kompetensområden däribland kommunikativ kompetens.  

Traditionellt har det inte ägnats så mycket tid åt undervisning i kommunikation och 

bemötande inom läkarutbildningen. Socialstyrelsens ”Nya målbeskrivningar för läkares 

specialisttjänstgöring – en arbetsmodell” beskriver följande om vad kommunikativ kompetens 

i läkarkåren innebär:  

En dimension av läkares kompetens som diskuteras alltmer under senare år 

handlar om kommunikation, ofta med hänvisning till läkares brister avseende 

detta. En stor andel av de anmälningar som patienter gör till patientnämnden 

gäller till exempel bemötande och kommunikationsproblem. Kommunikation 

börjar alltmer ses som ett eget svårbemästrat kompetensområde. Det är till 

exempel dokumenterat svårt att förmedla vetenskaplig kunskap, speciellt om 

den inte är etablerad i klinikpraxis, eller att ge svåra budskap med det 

emotionella gensvar som krävs. … I takt med att träning i 

kommunikationstänkande alltmer efterfrågas har också dokumenterat 

framgångsrika metoder och utbildningar utvecklats. 

Förutom kompetenskrav för medicinsk kompetens finns nu även krav på kommunikativ 

kompetens:  

Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till dialog och öppen kontakt 

med patienten och dennes närstående, som präglas av empati och förtroende 

samt med respekt för patientens rätt till information, inflytande och delaktighet 

i besluten. Kontakten ska ha präglats av samverkan och lyhördhet för 

patientens önskemål och rätt till självbestämmande. Samt ge stimulans av 

patientens engagemang och ansvar för den egna vården.  

3. TEORETISK REFENSRAM 
Då huvudsyftet med min studie har varit att försöka få syn på läkares upplevelse av det 

hälsopromotiva inslaget i samtalet med patienten utgörs mitt teoretiska avstamp av dels 

teorier om hälsobegreppet utifrån det salutogena perspektivet, dels teorier om kommunikativa 

färdigheter samt utgångspunkter för samtalsmetoden Motiverande samtal. 

 

3.1 Hälsoteoretiska utgångspunkter  
Ett gemensamt arbete för att skapa ”en god hälsa” förutsätter en gemensam terminologi. Detta 

är viktigt för att precisera det gemensamma målet och för att veta vilka orsaksfaktorer som 
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ska påverkas samt för att kunna mäta uppnådda resultat. Följande text gör en genomgång av 

vissa centrala begrepp.  

3.1.1 Definitioner av hälsa 

I dagens omfattande litteratur kring hälsobegreppet finns en rad definitioner.  

 
Hälsa innebär fullständigt välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt och socialt och inte endast 

frånvaro av sjukdom. (WHO, 1946) 

Hälsa är att må bra och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och för att 

kunna nå sina personliga mål. En känsla av sammanhang bidrar positivt till att klara olika 

former av påfrestningar och krav. (Fritt efter Nordenfeldt och Antonowsky, anteckningar från 

föreläsning med Jan Winroth, 1997) 

Diskussionen kan förenklat beskrivas i två perspektiv; ett sjukdomsorienterat och ett holistiskt 

perspektiv. 

Patogenes:   Lindra, bota, behandla 
•Förebygga, prevention, risk 

•Vilka faktorer leder till ohälsa? 

•Hur ska vi förhindra att ohälsa uppstår? 

 
Salutogenes:   Utveckla det friska 

•Främja, promotion, frisk 

•Vad bidrar till att vi behåller vår hälsa? 

•Vilka faktorer bidrar till att hälsan förbättras? 

 Det sjukdomsorienterade perspektivet representeras bl.a. av filosofen Boorse (1977), som 

menar att hälsa innebär frånvaro av sjukdom och att en människa är vid hälsa då hennes kropp 

och själ fungerar utifrån det statistiskt normala. De holistiska perspektiven representeras till 

exempel av Pörn (1995), som beskriver hälsa som ett tillstånd där individen har ”en repertoar 

av nödvändiga resurser”. Nordenfelt (1987) för ett motsvarande resonemang och beskriver att 

hälsa är relaterat till i vilken utsträckning individen ”under standardomständigheter kan 

förverkliga sina vitala mål”. Nordenfeldt (1989) menar att hälsa och hälsoarbete kan ses på 

två sätt; dels ett biologiskt/statiskt och dels ett holistiskt perspektiv så kan människan 

betraktas som en handlande varelse i social relation med andra. Nordenfeldt betonar två 

förhållanden; känslan av välbefinnande/känslan av lidande och förmåga eller oförmåga till 

handling. Nordenfeldt ser hälsa som en resurs som har betydelse för människors 

handlingsförmåga. När hälsan är god råder det balans mellan handlingsförmåga och 

måluppfyllelse. Han definierar att hälsa är att må bra samt ha tillräckligt med resurser för att 

klara vardagens krav och att kunna förverkliga sina personliga mål.  
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Figur 1. Hälsokorset. Ett tvådimensionellt hälsoperspektiv 
 

Hälsa och sjukdom kan beskrivas, som ovan i Figur 1, som två skilda dimensioner och visar t 

ex att två individer med samma sjukdom kan uppleva varierad grad av egen upplevd hälsa 

eller välbefinnande.  Dimensionen ”Må bra” – ”Må dåligt” är individens egen bedömning 

medan dimensionen ”Sjuk” – ”Frisk” innebär en medicinsk professionell bedömning.  

De två dimensionerna hänger intimt och dynamiskt samman. Sjukdom påverkar ofta den 

hälsorelaterade livskvaliteten. En maginfluensa eller kronisk värk begränsar t ex påtagligt 

möjligheterna att uppfylla vitala mål. Det motsatta; att uppleva att man inte mår bra ökar 

risken för sjukdom och psykosocial balans ökar motståndskraften (Sternberg, 1997). 

Psykosomatiska sjukdomar innebär somatiska symptom men grundorsaken är psykosocial. 

Modern forskning kring psykosociala faktorers betydelse för hälsan, liksom om stressens 

biologiska mekanismer har tydligt illustrerat effekterna på individens såbarhet för sjukdom. 

Det innebär att att en trygg patient har färre komplikationer och snabbare blir frisk (Nationella 

folkhälsokommittén, 2005). Det är dessa två dimensioner som också finns i WHO:s definition 

från 1946, i vilken hälsa beskrivs som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom”. 

Termen livskvalitet används ibland synonymt med hälsa. Livskvalitet är dock att betrakta som 

ett vidare begrepp och innefattar en upplevelse av lycka och tillfredsställelse med livet som 

inte alltid har någon relation till sjukdom eller funktionsförmåga. Den hälsorelaterade 

livskvaliteten omfattar det välbefinnande, i termer av fysisk, psykisk och social 

funktionsförmåga, som relaterar till sjukdom eller funktionsbegränsning.  

 

3.1.2  Känslan av sammanhang – KASAM 

En viktig utgångspunkt för hälsopromotivt/hälsofrämjande arbete är den salutogena teorin. 

Salus betyder hälsa. Att se hälsan utifrån ett salutogent perspektiv innebär att man söker efter 

orsaker till varför människor, trots olika påfrestningar, håller sig friska istället för att fråga 

efter varför de blir sjuka. Det gäller i lika hög grad söka efter friskfaktorer som att fokusera på 

riskfaktorer.  

I en undersökning som Antonovsky (1991) gjorde på 1970-talet på israeliska kvinnor i 

klimakteriet visade det sig att flera av dessa kvinnor genomgått dramatiska livskriser, t ex 

överlevt koncentrationsläger. Han fann, och förundrades över att ungefär en tredjedel var vid 
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ganska god psykisk hälsa, trots många svåra upplevelser. Antonovsky kunde inte förklara 

detta i termer av frisk eller sjuk. För att förklara detta ”hälsans mysterium” formulerade han 

den salutogena teorin.  

Antonovsky (1991) utgick från att tillvaron är full av påfrestningar och svårigheter, som 

individen måste lära sig hantera, dvs. ha copingförmåga. Han fann i sin forskning att den 

viktigaste hälsofrämjande faktorn är människors känsla av sammanhang (KASAM) i livet. 

KASAM kan ses som en konsekvens av balans en mellan de tre komponenterna; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. När vi har en känsla av begriplighet och hanterbarhet så får 

vi också en känsla av mening. Känslan av sammanhang utvecklas av individen i samspel med 

omgivningen och den är därmed påverkbar. Enquist (2007) menar att Antonovskys 

resonemang passar väl in i vad en samtalsledare försöker åstadkomma när hon eftersträvar att 

hjälpa en klient. Kunskaper förmedlas, utvägar diskuteras och existentiella frågor tas upp 

åtminstone i vissa typer av samtal. Den typen av verksamhet tillfredsställer 

kommunikationens främsta syften, nämligen att människor i ett samtal vill bli bekräftade, dvs. 

tagna på allvar, att dom får kontroll av den akuta situationen och på längre sikt sitt liv och 

slutligen att de vill att samtalet skall vara utvecklande för den egna personen. 

Individer med en hög känsla av sammanhang har lättare att ta till sig information om t.ex. mer 

hälsosamma vanor och använda den i vardagen. Antonovsky menade att vissa stressorer 

framkallar sjukdom medan andra är mer neutrala och att en del till och med är hälso- 

främjande. Den personliga tolkningen av stressorer, medvetenhet och omedvetenhet, avgör 

vilken konsekvens det blir. 

 

3.2 Teorier kring kommunikationsfärdigheter 
I denna teoridel beskriver jag några av de teorier som utger grundläggande samtals- och 

kommunikationskompetens.  

Rent språkligt betyder kommunikation ungefär ”göra gemensam”. Det man delar i en 

kommunikationssituation är parternas respektive uppfattning av det man talar om, dvs deras 

olika bilder av verkligheten , t ex vad man lägger i begreppet ”en trevlig människa”(Enquist, 

1992). Ett samtal kan variera mellan att en person vid något tillfälle förmedlar kunskaper som 

en annan person förmedlar och att det är ett möte mellan människor (Enquist, 2007). 

Kompetens är enligt Engquist (2007) ett relativt begrepp (ingen kan vara kompetent på allt) 

och att det inkluderar ett krav att åstadkomma ett resultat. Kompetens inkluderar alltså inte 

bara kunskaper, erfarenheter och fantasi utan dess ingredienser måste visa sig i ett önskvärt 

resultat. Med kommunikationskompetens menas ungefär att åstadkomma resultat med andra.  

Färdigheter är något som är inlärt, ett beteende. Färdigheter i att kunna förklara så att en  

förklaring ska bli förstådd innebär först att den som förklarar först uppfattat att det finns ett 

glapp mellan kunskap och att ett problem finns att förklara.  

 

 



8 
 

 

Dessa färdigheter beskrevs av den existentialistiske filosofen Sören Kierkegaard i följande 

citat: 

Om jag ska lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag 

först finna henne just där hon är. 

Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För 

att hjälpa andra måste jag visserligen förstå mer än han gör, först och främst 

förstå det han förstår. 

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och 

högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa 

honom.  

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och 

därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan 

att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa 

någon.(Kierkegaard, 1964) 

 

3.2.1 Förmågan att förklara – en hälsofrämjande faktor i samtalet 

Studier av medicinska konsultationer indikerar vad patienter värderar hos sin läkare; värme, 

omtanke, bryr sig om och förmåga att förklara på ett enkelt och klart sätt. Patienters minne 

och förståelse ökar när läkaren förmedlar enkla, klara och välstrukturerade förklaringar. 

Förstärkt minne och förståelse leder till att patienten känner sig mer nöjd och att patienten 

efterföljer och själv medverkar till att läka sig och få bättre hälsa. Den som förklarar måste 

kontrollera att förklaringen har förståtts. Feedback är en av de uppgifter som doktorn ofta 

försummar. (Hargie, 2007) 

Hälsoförbättringar: process and resultat 

Doktor Patient  Resultat  

Vänlig, uppmärksam på 

patientens behov, skapar 

samarbete med patienten, 

uppmuntrar, är stödjande, 

förklarar klart och tydligt  

 

 

Kall, distanserad, ouppmärksam 

på patientens behov, avbryter 

patienten frekvent, ställer 

”quick-fire” frågor, ger många 

instruktioner, bidrar med många 

olika sorters råd  

Berättar sin egen historia klart 

och tydligt, är uppmuntrad att 

ställa frågor, utvecklar 

behandlingen tillsammans med 

doktorn, och tar ansvar för sin 

uppgift för sin egen hälsa  

 

Passiv, ställer inte frågor, 

okritiskt respektfull, går ytligt 

med på   

Ökar förmodligen det positiva 

hälsoresultatet  

 

 

 

 

Minskar förmodligen det 

positiva hälsoresultatet 

 

Tabell. 1 (Hargie, 2007) 

 

3.2.2 Mål och motivation  

Motivationsteorin har hämtats från den humanistiska psykologin. Det grundläggande för att 

kunna ta till sig vad mottagaren säger när man kommunicerar är att man känner sig motiverad 
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att lyssna. Ordet motivation härstammar från det latinska ordet ”movere”, som betyder 

förflytta. Motivation är det ordet som förflyttar människor till handling.  

När jag vill göra något, presterar jag bättre än när jag måste göra något. 

Jag vill för mig, jag måste för dig. (Whitmore, 1997) 

 

 Maslows hierarkiska behovstrappa, representerad i en pyramid beskriver de mer basala 

behoven i botten. Maslow menade att endast när de basala behoven är tillgodosedda kan 

individen gå vidare till nästa mål. Motivationen hos en individ att nå ett mål influeras i 

sin tur av individens behov. En skicklig samtalsledarare känner till detta och beaktar 

detta när han interagerar. Trots att Maslows behovstrappa blivit kritiserad kan man 

utnyttja teorin för att den ger en bild av de många behov som mottagaren har och 

påminner om att behoven hjälper honom/henne framåt mot sitt mål. Ibland motiveras 

mottagaren av trygghetsbehov en annan gång av kognitiva behov.  (Hargie, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Maslows behovstrappa i form av en pyramid.(Hargie, 2007) 

 

Självförverkligande behov:  Att frigöra hela sin potential, känsla för moral dvs. 

vad som är rätt och fel, kreativitet, spontanitet, 

problemlösning, fördomsfri, accepterande av fakta 

 

Estetiskta behov:  Självaktning, självkänsla, tillit, förtlighet, respekt för 

andra, respekt och erkännande från/av andra 

 

Kärlek/tillhörighet:  Vänskap, familj, sexuell intimitet, samhörighet, 

acceptans, omsorg 

 

Trygghet: Komfort, trygghet, frihet från rädsla, beroende, fysisk 

hälsa och materiell trygghet  

 

Fysiologiska:   Andas luft/syre, äta mat, dricka vatten, sex, balans 
 
 

 

3.3  Teoretiska utgångspunkter för metoden Motiverande samtal  
Larsson mfl, (2008) skriver om att motivera patienter till livsstilsförändring och att få dem att 

följa vårdgivarens råd inte brukar vara helt lätt.  Dom menar att det har visat sig svårt att få 

människor att förstå varför ett visst beteende, en viss livsstil, måste ändras. I många fall har 
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patienten inte följt den information och de råd de fått av sin vårdgivare. Även om patienterna 

har fått ökade kunskaper om vikten av att ta en viss medicin eller ändra sin livsstil, har dom 

ändå inte fått någon riktig insikt i vad detta innebär just för dom. Några som började fundera 

över detta var William Miller, professor i psykologi från Storbritannien. De utarbetade redan 

på 80-talet tillsammans en ny kommunikationsteknik, Motiverande Samtalet, ofta förkortat 

MI från engelskans motivational interviewing, en samtalsmetod som underlättar arbetet med 

att motivera patienten till en livsstilsförändring. Metoden har fortsatt att utvecklas både av 

dem och andra sedan dess.  

Den har sitt ursprung i arbetet med missbrukare, men är också tillämpbar på klient- eller 

patient överlag, menar författarna.  MI är en empatisk, målinriktad, klientcentrerad men 

samtidigt styrande rådgivningsstil, som har som mål att hjälpa klienten att utforska och lösa 

sin ambivalenta inställning till en förändring. Grundläggande är samarbetet med patienten, där 

patientens erfarenheter och perspektiv är i förgrunden, i motsats till ett mer konfronterande 

tillvägagångssätt där patienten blir tillsagd vad hon eller han bör göra. Bärande principer är 

ambitionen att etablera ett bra samarbetsklimat, att visa respekt för klienten eller patientens 

autonomi samt i sitt förhållningssätt ha en strävan att lyssna, locka fram och fokusera på 

personens egna tankar om förändring. MI har ett stödjande och hjälpande förhållningssätt och 

man vill genom samtalet hjälpa patienten att hitta egna förändringspotentialen. Alla 

människor anses ha kompetensen att hitta rätt i sitt eget liv, alla har en inneboende kraft till 

förändring. Samtalsmetodiken MI används främst för att påverka livsstilar och kan t ex 

användas inom följande problemområden: alkohol, droger, kost, fysisk aktivitet, sexuella 

riskbeteenden, spelberoende och tobak. Man vill med användning av den här metoden hjälpa 

till att höja den inre motivationen för förändring genom att utforska och lösa den ambivalens 

som patienten upplever inför en livsstilsförändring. Patienten själv väljer hur hon eller han 

förhåller sig till förändring, i motsats till ett förhållningssätt där patientens vägval inte 

respekteras utan tolkas som ett uttryck för bristande insikt. Författarna hänvisar till studier där 

man menar att MI- metoden har visat sig effektiv när det gäller motivation till egenvård och 

till att ta förskrivna läkemedel. Att som vårdgivare använda sig av MI i mötet med patienten 

ökar möjligheten till förändring hos denna. MI bygger på vårdgivarens förståelse för 

samtalsprocessen och innebär ett tydligt förhållningssätt:  

- Vårdgivaren har en samarbetande stil och ser sig som en jämlik samarbetspartner 

- Vårdgivaren söker efter och lockar fram patientens egna tankar och idéer om det 

aktuella beteendet och förändring av detta 

- Vårdgivaren visar respekt för patientens autonomi, dennas rätt till och kapacitet till 

självbestämmande 

Det finns 5 faser i MI-metodiken: 

1. Kontakt- och relationsskapande fas: skapa förtroende och trygghet genom 

öppenhet, empati, acceptans och bekräftelse. 

2. Neutralt utforskande fas: kartlägga ämnet på ett neutralt och värderingsfritt sätt 

och därigenom skapa en gemensam plattform att arbeta vidare ifrån. 
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3. Perspektivvidgande fas: lägga fokus på att finna fler perspektiv, nya tankar, 

upptäcka diskrepans, utforska ambivalens, reflektera med komplexa drivande 

reflektioner.  

4. Motivationsbyggande fas: framkalla förändringsprat och förstärka det. 

5. Beslut- och förpliktelsefas: utforska, bekräfta och stärka beslut. 

Vårdgivaren bör använda öppna frågor i samtalet för att få fram vad patienten själv känner 

och tänker inför en eventuell förändring. En öppen fråga är en fråga som inte kan besvaras 

med ett ja eller ett nej utan att patienten får berätta med egna ord: Exempel på en öppen fråga 

är: ”Vad har du för tankar om rökning?” eller ”Vad var det som gjorde att du kom hit idag?” 

Att lyssna empatiskt och reflekterande och med jämna mellanrum sammanfatta vad som sagts 

är ett sätt för vårdgivaren att försäkra sig om att hon eller han har försäkrat sig om vad 

patienten har sagt. Det sker hela tiden i dialog, och patienten känner sig i och med detta sedd 

och förstådd. Ett reflekterande lyssnande innebär att man återger vad patienten sagt, till 

exempel ”Du känner dig inte helt säker på vad den här förändringen innebär för dig?” Detta 

reflekterande lyssnande kan kännas ovant till att börja med och kräver en hel del träning, men 

är ett effektivt redskap i samtalet med patienten. När patienten själv uttalar att han eller hon 

vill åstadkomma en förändring (ett så kallat changetalk/förändringsuttalande), det är då det 

finns en reell möjlighet till förändring.  

I MI finns några grundläggande principer:  

- Lyssna aktivt. Ställ öppna frågor.  

- Visa empati. Vårdgivaren visar tydligt att hon eller han vill och försöker förstå 

patienten, i första hand genom reflektioner och sammanfattningar. 

- Utveckla diskrepans. Vårdgivaren hjälper patienten att bli medveten om en skillnad 

mellan hur det är och hur borde vara utifrån patientens mål och värderingar. 

Känslomässigt upplevd diskrepans är en stark drivkraft för att börja en förändring, 

förutsätter att patienten har förmåga att genomföra förändringen.  

- Undvik argumentation. Motstånd respekteras som ett naturligt uttryck för oro eller 

skepsis inför en ändring. Om vårdgivaren konfronterar eller argumenterar ökar 

motståndet hos patienten. 

- Stöd patientens självtillit. Vårdgivaren stödjer patientens självtillit genom att visa sin 

tilltro till dennes förmåga att klara av en förändring. Vårdgivaren visar att han ser 

och uppskattar patientens ansträngningar.  

En viktig del i motiverande samtal är förändringsprocessen, vilket innebär att en person 

genomgår olika faser i samband med en förändring. Först kan det vara vanligt att en individ 

inte är beredd att genomgå en förändring, därefter drabbas individen av ambivalens då 

individen väger för och emot nuvarande beteende. Efter det kommer förberedelsefasen, 

därefter handlingsfasen och slutligen vidmakthållande fasen. Det är känt att återfall är vanligt 

i samband med alla livsstilsförändringar, men man kan också se återfall som en del i 
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processen och som man kan dra lärdom av vid nästa försök. Det väsentliga för vårdgivaren att 

få en uppfattning om var patienten befinner sig i denna process och anpassa bemötandet efter 

detta. En patient som inte är beredd på att göra en förändring är föga hjälpt av goda råd om 

hur förändringen kan genomföras. Ett neutralt patientcentrerat samtal om vad dennes livsstil 

innebär kan leda till förändring på längre sikt. En ambivalent patient behöver hjälp att 

utforska för- och nackdelar med nuvarande beteende och hjälp med att se hinder och 

möjligheter vid en förändring. Man vinner mycket på att lägga mer vikt vid patientens egna 

funderingar och lösningar än vad som traditionellt är brukligt vid samtal mellan vårdgivare 

och vårdtagare. Patienten kan tillfrågas om vilket stöd hon han önskar under 

vidmakthållandefasen. En del patienter är hjälpta av regelbunden kontakt i början medan 

andra är nöjda med att kunna höra av sig vid behov. Det huvudsakliga målet med MI är att 

hjälpa människor att komma vidare med i en förändringsprocess. Samtalstekniken är en väl 

utvärderad väg till bättre kommunikation mellan vårdgivare och patient. Tekniken kräver 

dock en del träning.  

4. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel beskriver jag läkares utbildning inom kommunikation och samtalsmetodik samt 

tidigare forskning inom området. Jag behandlar både läkares utbildning och det motiverande 

samtalets betydelse för beteende förändring och patientens delaktighet.  

Mitt val av att beskriva dessa områden är att de har givit mig en förförståelse för vad som är 

forskat på inom området läkare, kommunikationsfärdigheter och vad de har för utbildning 

inom samtalskonst och även vilken forskning som finns tidigare om metoden Motiverande 

samtal inom sjukvården och vilken nytta metoden har för läkare i samtalet med patient.  

Det finns en omfattande medicinsk-pedagogisk vetenskaplig litteratur om hur 

medicinstuderande och yngre läkare utbildas i läkarsamtalet. En av slutsatserna i en studie 

gjord av Aspegren (2006) är att samtalsträningen på grundutbildningen bör ges i anslutning 

till kliniska kurser och anpassas till de arbetsuppgifter studenten har. De som har de lägsta 

färdigheterna före utbildningen tillgodogör sig mer än de som redan uppnått någon grad av 

skicklighet. Färdigheter i att intervjua som lärts in under en klinisk kurs finns kvar och har 

ökat efter 3-5 års arbete efter avslutad grundutbildning. Om man tränats i att intervjua innebär 

detta inte automatiskt att man är bra på att informera. Vid utbildning i läkarsamtalet används 

upplevelsebaserad pedagogik (learning by doing). Instruktioner i form av föreläsningar eller 

att visa exempel har visat sig ineffektiva.  

Det som behövs för att genomföra ett professionellt läkarsamtal kan systematiseras till tre 

kardinalfärdigheter;  

 

 färdigheter i samtalets innehåll, det som handlar om vad, det vill säga fakta inom 

biomedicinska, psykologiska och sociala områden 

 färdigheter i samtalets process, det vill säga hur samtalet struktureras och förlöper 

 intrapsykiska färdigheter, framför allt varseblivning av relationen mellan patient och 

läkare, men också den medicinska beslutsprocessen. 
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I vilket läkarsamtal som helst bör läkaren använda alla tre kardinalfärdigheter, som inte kan 

isoleras från varandra men som i olika grad är beroende av sammanhanget. (Aspegren, K. 

2006).  

I den forskning jag hittat talar en del för MI som metod medan i annan forskning mot. I den 

forskning som talar för MI är bl a att inom medicinsk sjukvård är personal ofta frustrerad över 

omotiverade patienter. En enkätstudie visar att mindre än 10 procent av läkarna är nöjda med 

sina insatser för att hjälpa sina patienter ändra livsstil och att rådgivning bara fungerar för 5-

10 procent av patienterna (Mahler 1998). I annan studie, en metaanalys av sammanlagt 72 

studier, jämfördes motiverande samtal med traditionell rådgivning (att ge och få information). 

Forskarna fann då att användning av motiverande samtal är till större hjälp jämfört med 

traditionell rådgivning, för patienter vid behandling av sjukdomar som diabetes, högt 

blodtryck samt när det gäller att öka patienters fysiska aktivitet och ändra mat- eller 

tobaksvanor. (Ruback, Sandbaek, Lauritzen, Christensen, 2005).  

Enligt Thijs (2007), känner de flesta allmänpraktiserande läkare i Belgien saknad av 

effektivitet när det gäller att uppnå förändringar i livsstil. Thijs menar även att läkarnas 

färdigheter är särskilt utmanade när det gäller området att förbättra livsstilsfrågor hos patient.    

Ann Catrine Eldh har forskat i patienters delaktighet och kommit fram till att det är självklart 

att man ser patientens rätt till delaktighet i vården. Möjligheten till delaktighet i vården ökar i 

sin tur patientens tillfredsställelse med vården och befrämjar läkningsprocessen. Men för 

patienter och sjuksköterskor kan det betyda olika saker. Avhandlingens resultat visar på att 

patientdeltaktigheten har en vidare betydelse för patienten än den snäva definition som 

vanligen används: att förses med information och ges förutsättningar att medverka i beslut 

som rör en vård och behandling.  De aspekter som framkommit ligger nära beskrivning av 

delaktighet som att dela, särskilt i fråga om att dela information och kunskap. Eldh menar att 

hälso- och sjukvårdspersonal bör ta initiativ till dialog med patienter om förväntningar på 

delaktighet i vården, och beakta att patienten har en unik kunskap om sin situation, sina 

symptom och upplevelsen av en sjukdom. För att delaktighet ska uppstå behöver patienten bli 

en partner i dialog, vilket kan ge förutsättningar för ömsesidig information (Eldh, 2006).  

5. METOD, GENOMFÖRANDE, TOLKNINGSRAM 
Min studie bygger på kvalitativa intervjuer och har inspirerats av en fenomenologisk ansats 

som sedan bearbetats och analyserats. En kvalitativ studie är av deskriptiv karaktär, d.v.s. 

syftet för mig är att utforska och beskriva läkarnas utsagor om patient- läkarrelationen och 

samtalet på ett hälsofrämjande sjukhus. (Eijvegård, 1993) 

5.1 Kvalitativ metod  
Jag har gjort fyra halvstrukturerade djupintervjuer och en deltagande observation. Enligt 

Kvale (1997) är den kvalitativa intervjumetoden halvstrukturerat i sin utformning och mycket 

handlar om det som sker i intervjusituationen, i mötet med personen. Detta kräver 

professionalism och taktkänsla från intervjuaren. Metoden bygger på att man med hjälp av det 

halvstrukturerade angreppssättet tar reda på och försöker förstå respondentens perspektiv. 

Intervjuerna har varit halvstrukturerade i det avseende att jag som forskare under intervjun har 

förhållit mig flexibel och anpassat frågorna till det som har uppkommit i situationen men ändå 
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utgått från en intervjuguide (bilaga 2) med förslag till frågor med olika teman som jag velat 

täcka under intervjun. Det innebär att jag inte har fått svar på alla mina frågor av alla 

respondenter utan fördjupat intervjun i viss teman. Jag som forskare har så lite som möjligt 

styrt intervjun och lämnat mycket utrymme till respondenterna. (Bryman, 1997). Det resultat 

jag presenterar utger sig inte för att ge en allmängiltig bild som man kan dra slutsatser av. 

Men som ändå ger en bild av verkligheten och en viss kunskap om läkares perspektiv på 

samtal och deras utsagor om hälsopromotion. 

5.1.1 Observation 

För att komplettera intervjuerna fick jag möjlighet att följa en av de intervjuade läkarna under 

en arbetsdag på mottagning. Han hade tidigare då jag intervjuade honom beskrivit hur han 

samtalar och upplever sin roll som läkare i mötet med patienter.  

Det finns många olika sätt att samla in information som kan komplettera varandra. Deltagande 

observation är en metod i sig. Ostrukturerade intervjuer i kombination med deltagande 

observation ger fler möjligheter till att hitta ledtrådar och dra slutsatser och ger även möjlighet 

till fler sätt att bearbeta material på flera sätt (Bryman, 1997). 

Deltagande innebär att forskaren samlar in sina data genom observationer, samtal och 

intervjuer av ett antal försökspersoner direkt i den miljö där dessa normalt vistas. Med 

observation menas i detta sammanhang inte bara att försöksledaren registrerar det han själv 

observerar utan också det som genom samtal och intervjuer förmedlas av försökspersonen 

(Carlsson, 1991). En av respondenterna frågade mig efter att intervjun var avslutat om jag 

ville se hur han jobbade med patienterna och följa honom under en arbetsdag på 

mottagningen. Jag tackade ja till erbjudandet och fick därför möjlighet att göra en deltagande 

observation.  På detta sätt fick jag mer inblick i samtalet med patient i den miljö han arbetar i 

till vardags som ett komplement till de intervjuer jag gjort. Respondenten önskade att han 

hade mer kunskaper i pedagogik, då han förklarar något för sina patienter. När jag sedan 

observerade honom under en dag då han samtalade med sina patienter använde papper och 

penna hela tiden och ritade och berättade för att komplettera sin verbala kommunikation. 

Patienterna tittade på pappret och de samtalade utifrån denna ritning där de möttes och förstod 

varandra. Detta kompletterade mina intervjuer och gav mig mer information om 

kommunikation och hur man kan motivera patienter till beteende förändring. Jag upplevde att 

det fanns en osäkerhet om vad det är man gör när man samtalar, råder, motiverar och om vad 

pedagogik är, utifrån den skillnad om vad läkaren berättat att han gjorde och vad han faktiskt 

gjorde. 

 

5.2 Fenomenologi 
Studien har inspirerats av en fenomenologisk ansats. Fenomenologin är en vetenskap om 

medvetandet och upphovsman till den är Emund Husserl (1859-1938) som även kallas den 

moderna fenomenologin. I fenomenologin är ”själva saken” inte saker och ting som finns i vår 

omvärld utan det som finns i vårt medvetandeinnehåll på det sätt som det upplevs rent 

psykiskt. Enligt Egidius är det av stort intresse för människor i vår tid att vi tillägnar oss den 

fenomenologiska inställningen. Han menar vidare att det är en förutsättning för att vi i dialog 

ska kunna gå in i varandras sätt att tänka och uppleva omvärlden. Varje uppfattning av något 

öppnar en rad möjligheter. Begrepp som energi, belysning, kommunikation etc. kan ges 
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varierande betydelse. I strukturen ingår variation, dels en objektiv, dels en individuell och 

subjektiv även för den enskilde forskaren. Studiens fenomenologiska ansats innebär att jag 

försöker fånga essensen i läkarnas berättelse om hur de upplever samtalet och hur de upplever 

det som är hälsofrämjande i ett samtal utifrån den kunskap de har om samtalsmetodik och vad 

hälsofrämjande innebär, för att jag sedan beskriver hur jag uppfattar det (Egidius, 1995). 

 

5.3 Tillvägagångssätt 
Jag skrev ett informationsbrev (bilaga 1) om min studie som skickades till hälso- och 

sjukvårdsorganisationens personalavdelning. Detta vidarebefordrades sedan till 

verksamhetscheferna som i sin tur beslutade om de ville vara med i studien samt valde ut 

vilka läkare som skulle intervjuas. Därav kunde jag inte påverka urvalet mer än att de tillhör 

en och samma organisation. Jag kontakta sedan utvalda läkare via e-post och telefon för att 

boka lämplig tid för intervju. Intervjuerna tog mellan trettio till sextio minuter och 

genomfördes där det passade respondenterna bäst, på deras expeditioner och i närliggande 

konferensrum.  

Samtliga intervjuer spelades in på diktafon och transkriberades ord för ord för att undvika 

tolkning. Jag skrev med pauser, skratt, avbrott när telefon ringer och andra störningsmoment 

för att all information skulle komma med. Därefter skevs data ut för att kunna analyseras. 

5.4 Urval 
Urvalet bestod av fyra respondenter, varav samtliga var män, läkare med olika 

specialistkompetenser, anställda inom samma organisation mellan 10 och 19 år. Urvalets 

storlek bör enligt Kvale (1997) ligga mellan 5 och 25 intervjuer beroende på tid och resurser. 

Samtidigt menar han att urvalets storlek inte är ett avgörande kriterium för att en studie ska 

vara vetenskaplig. Eftersom jag skrev brev till personalavdelningen och det sedan hänvisades 

till verksamhetscheferna som i sin tur valde ut vilka läkare som skulle intervjuas kunde jag 

inte påverka urvalet mer än att de tillhör en och samma organisation. Jag hade inte möjlighet 

att påverka vilken bakgrund de intervjuade läkarna hade och inte heller vilken specialist 

kompetens de hade vilket har haft betydelse för resultatet då det gäller samtalserfarenhet och 

arbetssätt och rutiner och kultur inom den disciplin de verkar inom.  

5.5 Datainsamling  
Intervjuer och observation har utgjort grunden för min empiri. Valet av intervjuundersökning 

motiveras utifrån de möjligheter intervjun ger att upptäcka inställning till det hälsopromotiva 

inslaget i samtalet. Den för intervjun karakteristiska dialogen ger möjlighet att förstå hur 

läkarna upplever hur det är att arbeta på ett sjukhus med hälsofrämjande profil, i vilken 

utsträckning de upplever att de samtalar om levnadsvanor och livsstil med sina patienter. 

 5.6 Kvalitetskriterier 

De svårigheter som är förknippade med verifieringen av den kunskap som man får genom 

intervjuer berör både urval av intervjupersoner, deras motivation och tillgänglighet, 

intervjuarens kvalifikationer, utskriften och kategoriseringen och tolkningen. En 

intervjuundersökning måste därför utsättas för prövning avseende validitet och reliabilitet.  



16 
 

5.7 Validitet och reliabilitet  
”Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man avsett undersöka och ingenting 

annat ”. Tillförlitligheten, reliabiliteten, innebär att mätningarna är korrekt gjorda (Thurén, 

1994). Reliabiliteten handlar om att undersökningens metod är beskriven så pass tydlig så att 

man kan göra om undersökningen. Studiens validitet kan sägas vara god då siktet på att få 

svar på syftet haft starkt fokus genom hela undersökningsprocessen. Intervjuguiden som 

bygger på frågeställningarna samt att intervjuerna spelades in på band har varit till god hjälp 

för att uppnå så god validitet som möjligt. Även om jag försökt hålla mig så neutral som 

möjligt under intervjuerna har min närvaro ändå bidragit till någon sorts påverkan av 

informanternas svar. Min förförståelse påverkar givetvis även hur svaren tolkats och 

analyseras vilket måste beaktas i diskussion kring reliabiliteten av en kvalitativ studie. Utifrån 

denna undersökning kan inte göras någon generalisering, eftersom endast fyra läkare har 

intervjuats. Informanternas svar gäller bara de själva och inte några andra. 

6. METODDISKUSSION 
Inget säger att en kvalitativ metod som inspirerats av en fenomenologisk ansats ger de bästa 

svaren. Rätt använt skulle även en kvantitativ metod kunna ge svar på denna studies 

frågeställningar.  

I detta fall känns den kvalitativa metoden rätt då okunskapen om hur respondenterna reagerar 

på frågor om hälsopromotion, förhållningssätt och kompetens kring kommunikation kan ge 

information som inte kan komma fram i en enkät. En enkät kan inte i samma utsträckning som 

närvaro av intervjuaren förklara eventuella oklarheter. Fenomenologin intresserar sig särskilt 

för förhållandet, relationen och det som skapar en företeelse. Då kommunikation och samtalet 

som fenomen undersöktes och det gav därför mer information vid en intervju än en enkät 

skulle göra varför en kvalitativ metod med intervjuer valts för denna undersökning. Jag valde 

att spela in intervjuerna på diktafon och transkribera dom, skriva ut dom ord för ord, för att 

öka reliabiliteten. Genom att själv intervjua, transkribera och analysera materialet. På så vis 

fanns det möjlighet att gå tillbaka till materialet och läsa vad som sagts och i vilket 

sammanhang. En viss tillförlitlighet i att det skett på likartat sätt genom hela processen kan 

därför bidra till att reliabiliteten förbättras. 

Det var inte planerat från början att få följa en av de intervjuade läkarna under en arbetsdag. 

Erbjudandet kom från den intervjuades och togs emot som ytterliga möjlighet att samla in 

information. Eftersom det bara var en läkare som observerades och inte alla fyra kan det 

egentligen bara ge en intressant bild av läkarens självbild. 

De etiska överväganden som gjorts är att informanterna har beskrivits med strävan efter att de 

inte ska vara identifierbara. Respondenterna informerades både skriftligt och muntligt om 

syftet med studien (Bilaga 1), hur intervjun skulle gå till och hur materialet skulle användas.   
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7. RESULTAT 
Resultaten redovisas utifrån de kategorier jag funnit utifrån mina forskningsfrågor. Jag har 

valt att redovisa resultatet genom att börja med hur respondenterna ser på begreppet 

Hälsofrämjande sjukhus för att sedan närma mig syftet med studien; nämligen att undersöka 

hur relationen mellan läkare och patient tas i uttryck i en hälso- och sjukvårdsorganisation 

med hälsofrämjande inriktning genom att försöka få syn på det hälsopromotiva inslaget i 

samtalet mellan läkare och patient. 

 

Figur 3. Bilden beskriver en översikt av studiens frågeställningar, resultatets teman och dess kategorier. 

 

Frågeställning 1: Vad innebär det att arbeta hälsofrämjande i samtalet?  
Beträffande innebörden av att arbeta hälsofrämjande i samtalet har jag utifrån 

intervjupersonernas svar funnit tre teman; Ointresse för hälsofrämjande sjukhusbegreppet, 

Begreppsförvirring, Pedagogiskt förhållningssätt. 

  

Tema: Ointresse för vad Hälsofrämjande sjukhus innebär 

Temat Ointresse innefattar kategorierna Skämtsam ton, Bristande kunskap, Politiskt spel, och 

Merjobb. 

 

Skämtsam ton 

Samtliga respondenter beskriver med en skämtsam och retsam ton att de inte känner till vad 

begreppet hälsofrämjande sjukhus egentligen innebär. En respondent lyfter särskilt fram att 

han och alla andra läkare har ett ointresse för vad sjukhusets profil har för betydelse för deras 

arbete.  
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Vi doktorer tycker det är floskler, alltså.  
 
Jag har inte reflekterat så mycket över det mer än att det är ett så intetsägande ord.  

 

Bristande kunskap 

Samtliga respondenter menar att de tror att den bristande kunskapen beror på att de inte fått 

någon information från sin närmsta chef eller någon annan om bakgrunden till sjukhusets 

hälsofrämjande profil och vad begreppet Hälsofrämjande sjuk innebär. Respondenterna 

uttrycker att de inte känner sig bekväma med begreppet eller att de har kunskap och en 

respondent uttrycker en omedvetenhet om vad begreppet innebär samtidigt som de uttrycker 

att det kanske inte är så konstigt som det låter. Två respondenter ger uttryck för att de anser att 

hälsofrämjande arbete är ett intetsägande begrepp, som det är svårt att tänka sig motsatsen till.  

…man har slutat sälja tobaksprodukter i kafeterian. Det fick jag reda på när jag skulle köpa 
snus.  Jag har i alla fall inte varit med på någon information där man har förklarat vad det är 
innebär och vad det står för så att säga eller vilka konsekvenser det får.  
 
Jag  jobbar likadant nu som tidigare. Det är något de håller på med på administrationen och det 
är väl nå´t som beställarna har bestämt. 
 
Självklart att sjukvård ska vara hälsofrämjande och sen finns det säkert en definition på vad 
det är. En term då men den termen är jag inte bekant med så för mig är det en fras kan man 
säga. Det låter som en plattityd. Tyvärr så är det så och samtidigt så är ju tanken inte så dum.  
 
Vår främsta uppgift är ju att ta hand om våra patienter både akut och på mottagning och det 

är klart att det är väl det vi gör är hälsobefrämjande, är det inte det? Alltså det är väl det ett 

sjukhus är till för, är det inte det? 

Finns det några sjukdomsbringande sjukhus eller ser du något alternativ. Det beror ju på vad 
man lägger i detta. Det är fullständigt självklart att vi pysslar med det. Hälsobringande det är 
ju hela syftet med verksamheten. Jag har inte så mycket mer att kommentera till det. 

  

Politiskt spel 

Respondenterna uttrycker att de inte ser att den hälsofrämjande profilen har någon betydelse 

för sitt dagliga arbete. En respondent uttrycker att han ser det som ett beslut från 

organisationsledningen, som ingår i ett politiskt spel och inte får någon betydelse för den 

dagliga verksamheten.  

 
Man får ju pengar till det. Men vad det innebär det får vi se? …Man vill ha bonus och pengar. 
Det är ett spel i budgeten, goodwill för sjukhuset i det politiska spelet. Det har väldigt lite 
betydelse för oss, det har ju liksom inte ingen förankring i verksamheten. 
 
Det är inte någon entusiasm som dykt upp eller eldsjälar som har velat detta utan det är inte 
förankrat. 
 
Lite information har man ju fått med mer eller mindre dumma förslag, tycker jag. 

 

Merjobb 
Ett genomgående uttryck för att man inte tycker att det hälsofrämjande profilen inte är till 

någon nytta beskrivs av en respondent som merjobb. Detta är ett uttryck för att man inte varit 



19 
 

delaktig i arbetet med att påverka vad profilen får för konsekvenser och att man inte har sett 

deras kompetens som viktig i arbetet utan är ett beslut som kommit ovanifrån. 

 
…det här att man ska skriva in indikatorer, om man skriver in nutritionsförslag ska man 
skriva in kvalitetsindikatorer och mäta BMI på alla som skrivs in på sjukhuset. Det skapar 
en massa merjobb för verksamheten ja jag vet egentligen inte vad det innebär? 
 
Man har väl åtagit sig en massa saker för att få kalla sig hälsofrämjande sjukhus.… 

 

Tema: Begreppsförvirring 

Temat Begreppsförvirring syn innefattar kategorin Fragmenterad syn. 

 

Fragmenterad syn 

Respondenterna använder begrepp som förebyggande, hälsofrämjande och sjukvård och ser 

inte att det är olika dimensioner som handlar om att hälsofrämjande arbete är ett 

förhållningssätt och synsätt och de aktiviteter som sker i dess namn. De ger ett förvirrat 

uttryck av vad hälsofrämjande är och står för.  Respondenternas beskriver att de känner till 

delar av vad som görs i Hälsofrämjande sjukhus begreppets namn genom några enstaka 

aktiviteter och har därmed en viss kännedom om men har ingen övergripande helhetsbild av 

vad det innebär mer än de kunnat läsa sig till på intranätet.  Två av respondenterna påpekar att 

sjukhuset är ett Tobaksfritt sjukhus och sätter därmed likhetstecken mellan Hälsofrämjande 

sjukhus och Tobaksfritt sjukhus. Respondenterna har varierande kännedom om olika 

hälsofrämjande projekt som pågår på sjukhuset såsom nyckelhålsmärkt matsal, utbildning i 

motiverande samtal och fysisk aktivitet på recept. 

 
På det sätt som jag menar och tolkar hälsobefrämjande det är ju någon sorts förebyggande 
sjukvård. Du ska inte behöva bli sjuk om du befrämjar hälsan. Men då är det ju lite ologiskt 
att ha ett sjukhus som ska ägna sig åt förebyggande sjukvård som huvudsysselsättning.  
 
Alltså det är ju stavgång, nyttig mat och vattengymnastik och en förebyggande hälsovård och det 
är ju kanske svårt för ett sjukhus att ha det. 
 
Det blir ju fel, när du kommer till akuten har du redan brutit benet, eller cyklat omkull utan 
hjälm. Det förebyggande hade varit att se till att ha hjälm. 
 
…man har slutat sälja tobaksprodukter i kafeterian. Det fick jag reda på när jag skulle köpa 
snus.  
 
Ja, kosten, personalmatsalen är ju nyckelhålsmärkt. 
 
Jag vet att man har fattat beslut om motiverande samtal tillexempel och att man ska skicka 
folk på utbildning. Det är väl en del av det hälsobefrämjande tror jag?  
 
…jag kommer inte ihåg vad det heter men vi kan ju remittera patienter till fysisk aktivitet 
…det är ju ett projekt som pågår. 
 
Informationen nådde mig genom att jag skulle köpa snus en gång i kiosken. Sen är det ju det 
första man får upp på hemsidan att det står …så nått mer vet jag inte vad det skulle va… 
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Tema: Pedagogiskt förhållningssätt 

Temat Pedagogiskt förhållningssätt innefattar kategorierna Bemötande, Trygghet, Motivation.  

 

 

Bemötande 

Samtliga respondenter uttrycker att sättet de bemöter patienterna på är viktigt för att kunna 

skapa förutsättningar för att läka. Att det finns en koppling mellan kropp och själ. Den 

upplevda må bra dimensionen är viktig för att den mätbara dimensionen frisk-sjuk ska kunna 

främjas. Respondenterna uttrycker att patientens eget ansvar och respekt för patientens 

autonomi är en viktigt etisk aspekt. De uttrycker att lyhördhet, respekt och att ge patienten den 

information den behöver för att själv kunna avväga vad som är bäst för sig. De menar att detta 

är viktigt att ha i åtanke i samtalet med patient. Eftersom patienten är ansvarig för sin hälsa 

och livsstil i slutändan. Men uttrycker å andra sidan inte att de ser dessa som en 

hälsofrämjande faktorer som påverkar motivationen i samtalet med patienten. 

Beteendeförändring innebär alltid en viss påverkan vilket de inte är medvetna om när de 

istället uttrycker hur de håller sig själva tillbaka för att inte påverka patienten för mycket utan 

mer att det handlar om att ge patienten relevant information istället för att det blir ett möte 

med möjlighet till reflektion för patienten. Den pedagogiska delen i att förklara och informera 

för en patient lyfts fram som en viktig del i samtalet med patienten. De har ett hälsofrämjande 

förhållningssätt på det vis att de lyfter resurserna och det som kan stärkas. En respondent 

uttrycker att det är viktigt att se möjligheter och lyfta fram dessa i samtalet oberoende på 

patientens situation. Detta ger bl.a. en av respondenterna exempel på kan ske i samtalet med 

en döende patient.  

…det första samtalet där man säger. Du behöver inte dö än. Vad ska du göra i morgon? Och 
om du inte kan göra något imorgon vad ska du göra om en stund. Det menar jag befrämjar 
människors psykiska hälsa.  
 
Vi kanske inte kan bota dig men vi kan hjälpa dig, vi kan ordna upp saker och det jag brukar 
göra då dels det jag uppfattar som hälsofrämjande för personen i den svåra situationen det är att 
dom kommer hem från sjukhuset, bort härifrån. Tillbaka till livet för då har man inte så 
mycket liv kvar så då är det inte så stor idé att ligga här och skräpa och hoppas på någonting 
som inte kommer. Då försöker vi vara väldigt tydliga, snabba och stödjande i att få folk att 
förstå att det inte går att komma tillbaka till livet när det handlar om en cancersjukdom.  
 
Man måste ju dra ner det här på nått sätt till en sorts praktisk nivå. Vad innebär det här för 
mig för annars får man inte se någon förändring. Då måste man hjälpa dom att komma fram 
till vad just dom ska göra för förändring. Det går inte att skrämmas det funkar inte. 
 
Sedan tror jag att välinformerade människor som är medvetna både om sin diagnos, inser vilka 
möjliga orsaker som finns till den och vad vi planerar göra åt den. Samt vad man kan tro om 
framtiden har någon sorts uppfattning om vad man har. Det mår man bättre av än att inte veta 
vad man har för diagnos.  

 
Jag kan inte påstå att jag har rätt att kräva av folk att dom ska ändra sig. Det är nog snarare 
bara dom själva som kan fatta besluten.  
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Genom att möta våra patienter på ett bra sätt så tror jag att vi befrämjar deras hälsa. Det är i 
en vidare bemärkelse. Själv är jag rätt övertygad om att folk som är någorlunda glada och inte 
vettskrämda och inte har alltför ont dom läker mycket bättre.  

 

Trygghet  
Respondenterna uttrycker att det är viktigt att patienten får information och känner sig trygga. 

En respondent beskriver att ett sätt att känna sig trygg kan vara att veta och känna till vart den 

ska vända sig i olika frågor.  

Trygghet för patienten är viktig utgångspunkt. Dom måste få leva sitt liv och veta vart dom ska 
vända sig när de behöver hjälp det tror jag är hälsofrämjande.  
 
När det gäller de … funktionella sjukdomarna är det ju mycket information jag så att säga få 
dom att köpa min diagnos. Vi ger dom verktygen att hantera detta som fysik aktivitet och mat 
och så här va. 

 

Motivation  

Två av respondenterna beskriver att det är bra att ha en målsättning med sitt samtal för att det 

ska leda till ett beslut för en förändring vilket ses som en viktig faktor i att öka motivationen 

för beteendeförändring. Att ha en målsättning innebär även att man har en intention att 

påverka något med hjälp av samtalet.  

 
Men jag försöker för det mesta ha en medveten och väldigt uttalad… vad ska man säga.. 
taktik. 
 
Jag försöker vara väldigt ödmjuk och inte tala om för folk vad dom ska göra och inte göra. Inte 
peka med hela handen utan hellre då ha ett samtal där man förklarar konsekvenserna av vad 
de gör och inte gör. Utifrån vad jag vet ska man ha en dialog utifrån vad dom vill och kan 
förändra och med all respekt låta dom fatta beslutet själva för de är dom som måste göra det 
ändå. Det är väl min grundinställning i det här och sedan då hela tiden återkomma till det jag 
tycker är viktigt. 

 

Frågeställning 2: I vilken mån tar läkare upp frågor om livsstil och levnadsvanor 

i samtalet med patient? 
Beträffande innebörden av i vilken mån respondenterna tar upp frågor om livsstil och 

levnadsvanor med sina patienter har jag utifrån intervjupersonernas svar funnit ett tema; 

Outnyttjade kunskap. 

 

Tema: Outnyttjad kunskap 

Temat Outnyttjad kunskap innefattar kategorin Liten omfattning.  

Liten omfattning  

Respondenterna uttrycker att de inte ser frågor kring livsstil och levnadsvanor som en stor del 

i sin vardag. En respondent uttrycker att han känner till att et finns hälsofrämjande verksamhet 

på sjukhuset men har inte använt sig av det.  

Det är en ingen stor del i min klinikiska vardag. Jag känner till att det finns en sjukgymnast 

som man kan remittera patienter till med fysisk aktivitet på recept men jag har inte skickat 

någon dit. 
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Nej jag har svårt att se att det skulle innebära något för mig direkt. Nu låter det lite korkat att 

jag har svårt att säga att det påverkar mig för dom patienter vi träffar har ju liksom väldigt 

specifika frågeställningar. De folkhälsofrämjande effekter som jag tänker på är ju rökning, 

motion, kost och sådana saker och det är ju oftast distriktsläkarna som tagit med det för i den 

mån det påverkar sjukdomen de är här för.  

Nej, jag gav honom aldrig förslaget att vända sig till primärvården för att få hjälp sluta röka 
inför operationen för han hade inte tänkt sluta röka och då kom vi aldrig så långt. Han behövde 
ju gå ner i vikt också.  
 

Frågeställning 3: Vilken kompetens har läkare inom samtalsmetodik? 
Beträffande innebörden av vilken kompetens läkare har inom samtalsmetodik har jag utifrån 

intervjupersonernas svar funnit två teman; Utbildning, Utbildningsbehov. 

 

Tema: Utbildning 

Temat Utbildning innefattar kategorierna Begränsat utrymme för samtalsmetodik.  

Begränsat utrymme för samtalsmetodik 

Två av respondenterna beskriver att de upplevt den del i utbildningen i samtalsmetodik som 

begränsat både innehåll samt omfattning. En respondent uttrycker att han efter en tid då han 

varit verksam kunde se att samtalet är en stor del i arbetet och att det borde vara mer 

kontinuerlig processinriktad kompetensutveckling i samtalsmetodik samt att det borde ha en 

större tyngd i utbildningen samt vara processinriktat. Men att det då konkurrerar med mycket 

annat man behöver lära sig i läkarutbildingen. Alla respondenter beskriver att de haft 

utbildning i samtalsmetodik på olika sätt. De utrycker även att läkarutbildningens pedagogik 

utgår från att man har handledning och härmning men att handledningen kan variera i kvalitet 

då det handlar om samtalet och bemötandefrågor. 

Det har säkert ändrats men då hade vi allstå konsultationskunskap och föreläsningar och så 
åkte vi iväg på internat på Åstiftsgård där vi övade individuell samtalsteknik under 
överinseende av psykologer. Vi var i smågrupper och övade på varandra. Det var om reella 
personliga problem av lagom dignitet som spelades in på videoband. Sedan tittade vi på detta 
efteråt tillsammans med sakkunniga och erfarna psykologer. Poäng mässigt var det väl 6-7 
poäng av utbildningen. 

 
I läkarutbildningen följer man den forskning som säger att om man låter en människa få 2 
minuter på sig att prata ostört så har hunnit säga vad man har för bekymmer. Så det gäller att 
hålla käft i början. Det kan ta en 2 månaders kurs att förmedla det och det är en oerhört bra 
kunskap att ha men om du bara får den i den här förelästa formen kan du inte tillgodogöra dig 
den. Då tycker jag på nått vis att läkarutbildningen inte håller måttet. Man gör väldigt tappra 
ansatser men jag tror att problemet ändå är, att som läkarstudent är du alltid någon 
annanstans.  
 
Ja i min utbildning så fick jag nog en del som inte bet särskilt bra. Därför att mycket utav det 
som förmedlas under läkarutbildningen förmedlas av personer med mycket lång erfarenhet och 
som har stor pondus. Det är ju väldigt kloka grejer men det är också väldigt djupa insikter som 
är sådana att om du inte kan erövra dom själv så är det läpparnas bekännelser.  
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Det fanns sån där konsultationskunskap eller vad det kallades för något. Man skulle ta 
anamnes och saker med patienter och så var det föreläsningar men det var inte mycket. Man 
utgår väl ifrån att man får lära sig själv då va. 
 
Jag har alltid tyckt härmning är bästa formen för inlärning. 
Du måste möta dina medmänniskor som en människa fast med medicinska förkunskaper och 
med en fast yrkesetik. Så att du inte tror att du det bara är stödjande utan du ska se till att det 
här fixas på nått sätt va. Du har ett mycket större ansvar på det sättet än som professionell 
hjälpare. Det tycker jag att man lyckas förmedla på ett ganska dåligt sätt. Det som har räddat 
mig tror jag det är väl att jag blev så trött på läkarutbildningen att jag hoppade av och jobbade 
med annat. 
  
Ja det hade vi faktiskt…det var på allmänmedicindelen tror jag. Det var ganska sent i 
utbildningen. Vi hade ganska mycket… tror jag. Vi gjorde videoinspelningar och samtal där vi 
utvärderade och så. Det var ganska stort intresse i alla fall från allmänmedicin och sedan när 
jag gick utbildningen till distriktsläkare då hade vi också moment. Jag vet inte hur det är med 
det idag? Det är nog dåligt med det. Det har nog falnat. Sedan hade vi i psykiatrikursen en del 
krisbearbetning och att informera om svåra sjukdomar och sånt som hela tiden är aktuellt. Inte 
minst i handledning till AT- läkare som kommer. Hur man samtalar och informerar och … 
 
Man går där och är kandidat och är mer eller mindre fastnar i rollen. Ibland lär man sig fel 
saker på grund av det. Det beror ju inte nödvändigtvis på att det är fel på systemet utan det är 
jättebra på papper att man ska lära sig det men studenten är så fast i sin roll. Den rollen har 
man skapat själv.  
 
Väldigt många gånger under utbildningen så är själva utbildningsmomentet inte på allvar. Då 
upptäcker man ju att det tar tid och den tiden finns inte och då fastnar inte den här kunskapen. 
Du känner det inte in i märgen förens du kommer ut och börjar arbeta som AT-läkare och då 
ska du lära dig simma i det medicinska havet så att du inte drunknar och begår några tabbar. 

 

Tema: Utbildningsbehov 

Temat Utbildningsbehov innefattar kategorin Vill ha kunskap om Motiverande Samtal (MI), 

Handledning. 

Vill ha kunskap om MI 

Informanterna har lite kunskap om metoden Motiverande samtal. En respondent utrycker en 

omedveten medvetenhet kring att påverka. Alla informanterna uttrycker att de har kunskap 

men är rädd för att påverka patientens autonomi och påverka hur patientens beslut när det 

gäller beteendeförändring kring levnadsvanor och livsstil. En respondent utrycker att han 

ibland saknar kunskap att få patienten att komma fram till beslutet att jobba med motståndet 

och ambivalensen och uttrycker att de tycker det är svårt och att de skulle vilja veta mer om 

metoden. En av respondenterna uttrycker att han känt sig både maktlös och en tröstlöshet 

inför och efter möten med patienter som inte vill ta emot information som har en destruktiv 

livsstil där levnadsvanorna inte gagnar en möjlighet till varken lindring eller möjlighet till 

adekvat behandling för att kunna tillfriskna. Framför allt då det är en känsla av att inte nå 

fram till patienten och kunna motivera till beteende förändring.  

 
Det är ju metoder som bygger på…jag är inte så utbildad i det här med motiverande samtal, 
men man kan ju använda olika metoder va. Få folk att ändra på nått. Frågan är med vilken 
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rätt har vi att göra det? Den frågan ska man först ställa sig tycker jag. Du har all rätt att leva 
ditt liv. 
 
…men det är ju mest de här patienterna som dricker  eller…för då känner man sig helt 
maktlös man kaningenting göra. De har en sjukdom på grund av att de supit men erbjuder dom 
hjälp och alkoholpoliklinik eller så va. Men dom bryr sig inte och fortsätter att dricka och sen 
kommer dom hit och beklagar sig att dom inte mår bra, då bli man ju lite förbannad men det 
går ju över. Man är ju lite härdad. 
 
För sen de här motiverande samtalen dom metoderna som just nu ligger i tiden. De går ju ut på 
att skapa en ångest hos patienten till och med….Men jag är mycket tveksam till att det är 
metoderna som vi ska använda här. För det första har vi inte resurser att ta hand om ångesten. 
Det kan få helt motsatt effekt. Vi kan skapa ångest hos patienten och sedan skickar vi hem 
honom. Då slutar han ju inte röka ändå, så får han ännu större ångest.  
 
…alltså kunskap är det grundläggande egentligen på ett pedagogiskt sätt så att dom själva kan 
hantera det och att stötta dom socialt och mentalt. Sedan är det ju en massa motiveringsfaktorer 
som att göra det och förklara vad man kan vinna på det eller förlora om man inte gör det 
samtidigt att göra det utan att skrämmas. Att få livskvalitet och att ha ett bra liv, det är ju en 
existentiell fråga. Att få ställa sig frågan; Hur mycket är jag beredd på att förändra i mitt liv 
anpassa mig till det här på ett kanske fyrkantigt sätt, kanske för att slippa komplikationer om 
25 år. Det är inget lätt ställningstagande. Så en del väljer att inte göra det och det måste man ju 
också ha respekt för men det är ju när det gäller så att säga välfungerande människor. Sedan 
finns det ju andra som det inte är lika lätt med och det påverkar ju förhållningssättet 
jättemycket. När det fallerar handlar det om depressioner, missbrukare, psykiska sjukdomar. 
Folk som inte har kapacitet och som man får lägga en annan målsättning för.  
 
Rökning är jättesvårt. Det kan ju ge svåra komplikationer….Men det är jättesvår fråga att få 
folk att sluta röka eller att få folk att hjälpa till att motivera dom så att de inser fördelar med 
att sluta. Det är ju jättesvårt pedagogiskt. 

 

Handledning  

Respondenterna efterfrågar professionalism när det gäller samtalet, de vill bredda 

professionalismen d v s att vara skicklig samtalsledarare kunna använda kompetensen i större 

utsträckning. Respondenterna uttrycker att de har behov av kunskapsökning när det gäller 

strategi och mål med samtalet, att få erfarenhetsutbyte, feedback, metodik, praktiska övningar, 

få kunskap om balans när det gäller att inte skapa skuld och att skapa motivation. De önskar 

mer förutsättningar för kollegialt stöd, få möjlighet att del av ett smörgåsbord av metoder 

samt att få öva på i förhållningssätt distans – närhet i samtalet. 

Det vet jag med mig att det är så roligt med samtal att det egentligen är så att samtalet inte tar 

någon konstruktiv riktning. Det skulle jag behöva bli bättre på. 

Skulle vilja slipa på förhållningssättet. Att ha kvar förmågan att göra en någorlunda objektiv 
bedömning av situationen trots att jag ingår i den, alltså medicinskt objektiv. Den förmågan 
kan alltid bli bättre hos alla doktorer.  
 
…den skulle innehålla…ja delvis lite olika teorier kring samtals metodik. Mycket praktiska 

övningar och diskussion. … Utgå från egna patientfall, egna erfarenheter, diskutera och hjälpa 

varandra att komma vidare med en bra handledare och bra pedagogik.  Men gärna ett 
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smörgåsbord så att jag själv kunde plocka. Vad finns det egentligen för vetenskap i det här. 

Vad finns det för olika teorier för hur man samtalar och samtalsmetodik. Det är ju så 

brett.…det innehåller ju både pedagogik och det terapeutiska samtalet. Måste man avgränsa det 

är det väl egentligen pedagogik då som är intressant. …Hur man som pedagog lär ut..…se vad 

det finns för typer av motiverande samtal och olika metoder och förhållningssätt. 

Det kan vara olika yrkeskategorier som jag själv men med likartade patientgrupper …under 
professionell handledning.  

 
Det skulle vara intressant att igen få synpunkter på ens egna konsultationer då vad som 
förmedlas och vilka trådar som alltså det här med samspelet som är den magiska relationen 
mellan läkare och patient, hur det ter sig och få någon som kommenterar det utifrån. Senast jag 
fick feedback måste ju ha varit på det praktiska provet efter AT:n och då pratar jag om år 
2000 det är 9 år sedan nu. Det skulle vara mer det egentligen för min egen del.  
 

8. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I denna del drar jag slutsatser och diskuterar resultatet utifrån de frågeställningar som bildade 

utgångspunkt i arbetet samt kopplat till vald litteratur och metod samt ger förslag på framtida 

forskningsfråga. De frågeställningar som varit centrala i studien och som resultatet bygger på 

har varit vägledande i struktur av presentationen av resultatet. Under processens gång har 

litteratur och teorier sökts i ämnet utifrån hälsofrämjande hälso- och sjukvård, samtalsteorier, 

samtalet mellan läkare och patient. De frågor jag ville ha svar på i studien var hur relationen 

mellan läkare och patient tas i uttryck i en hälso- och sjukvårdsorganisation med 

hälsofrämjande inriktning. Jag ville också få reda på vad innebär det att arbeta 

hälsofrämjande i samtalet, i vilken mån tar läkare upp frågor om livsstil och levnadsvanor i 

samtalet med patient och vilken kompetens har läkare inom samtalsmetodik?  

  

Vad innebär det att arbeta hälsofrämjande i samtalet?  

Det som kom att bli mest framträdande i resultatet var att det finns en brist på kunskap om vad 

hälsopromotion är. Respondenterna blandar ihop begreppen kring de salutogena och 

patogena perspektivet. Där det patogena perspektivet (lindra, bota, behandla) är det perspektiv 

som respondenterna har sin profession inom. Det visade sig vara framför allt hälsobegreppet 

som läkarna har en dikotomisk syn på och det holistiska perspektivet är inte uttalat. Det 

sjukdomsorienterade synsättet som Boorse (1977) representerar nämligen att hälsa är frånvaro 

av sjukdom, är starkt inom sjukhusets väggar även om sjukhuset har en hälsofrämjande profil 

vilket kan vara förvirrande. Det framkommer även att respondenterna uttrycker att det är 

viktigt att se till det friska hos patienten stärka det friska och utveckla det samt att 

respondenterna tycker att det är vikigt att förebygga vilket ligger inom det 

sjukdomsorienterade synsättet. Men de undrar samtidigt om det är det man ska göra inom 

sjukhusets verksamhet. Respondenterna uttrycker att de inte fått någon information om vad 

hälsofrämjande sjukhus innebär och min åsikt är att detta är en lednings- och 

organisationsfråga. Hälsopromotion innebär inte bara aktiviteter kring kost och motion och 

olika projekt utan är även de faktorer som bidrar till att patienten själv kan påverka sin hälsa. 

Det innebär att förhållningssätt, kommunikation och bemötande är viktiga hälsofrämjande 

faktorer som bidrar till att patienters känsla av sammanhang ökar. Min förutfattade mening 

när jag påbörjade denna studie var att respondenterna fått någon form information på något 
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sätt om vad hälsofrämjande sjukhus innebär och vad det får för konsekvenser för 

verksamheten. 

 

I vilken mån tar läkare upp frågor om livsstil och levnadsvanor i samtalet med patient? 

Den andra slutsatsen som framträdde i resultatet var att det finns en viss kunskap och intresse 

för samtalets betydelse för patientens hälsa och välmående. Men att de anser att sin 

utbildning inte varit tillräcklig och att det finns behov och önskemål om mer kunskap inom 

samtals metodik samt att man i liten utsträckning utnyttjar den kunskap som finns. Den 

främsta kunskapen om vad hälsopromotion är springer ur Antonovskys (1991) teorier om den 

viktigaste hälsofrämjande faktorn, KASAM – känslan av sammanhang, bidrar till att man som 

samtalsledare genom att förmedla kunskaper, diskutera utvägar och ta upp existentiella frågor 

och att människor i ett samtal blir bekräftade, dvs. tagna på allvar och att samtalet blir 

utvecklande för den egna personen. Resultatet visade att utbildningsbehov finns i 

samtalsmetodik och att MI är en metod som enligt Mahler (1998) är en metod som medicinsk 

personal har uttryckt vara en metod som lett till att läkare som tidigare varit frustrerade över 

omotiverade patienter ökat sina insatser att hjälpa sina patienter att ändra livsstil jämfört med 

traditionell rådgivning. 

 

Vilken kompetens har läkare inom samtalsmetodik?  

Den tredje slutsatsen som framträdde i resultatet är att det inte samtalsmetodik har så stor del 

i läkarutbildningen och att det finns en ambivalens kring att behålla patientens autonomi i 

förhållande till hur de tycker att de ska påverka patientens val av levnadsvanor och livsstil.  

Respondenterna efterfrågar professionalism när det gäller samtalet, de vill bredda 

professionalismen d v s att vara skicklig samtalsledarare kunna använda kompetensen i större 

utsträckning. Respondenterna uttrycker att de har behov av kunskapsökning när det gäller 

strategi och mål med samtalet, att få erfarenhetsutbyte, feedback, metodik, praktiska övningar, 

få kunskap om balans när det gäller att inte skapa skuld och att skapa motivation. Detta menar 

Aspegren (2006) är en viktig del i samtalsmetodik att det handlar om learning by doing vilket 

stärker författarens åsikt om att processinlärning är en viktig metod för att bli professionell 

som samtalsledare och att processen fortsätter även fast utbildningen är klar och 

yrkesutövningen har blivit vardag. 

De önskar mer förutsättningar för kollegialt stöd, få möjlighet att del av ett smörgåsbord av 

metoder samt att få öva på i förhållningssätt distans – närhet i samtalet. Författaren menar att 

utbildning och handledning i kombination som också bidrar till ökad kunskap om motivation 

och pedagogik samt hur man stöttar och skapar tillit i patient- läkarrelationen skulle kunna 

bidra till att ett hälsofrämjande förhållningssätt förstärks hos läkarna. Då kan de lära sig att 

våga påverka och motivera samtidigt som de lär sig hur man undviker att skapa skuld hos 

patienten, och även ha en tydlig strategi och målsättning med samtalet.  

Avslutningsvis vill jag som författare trycka på att jag är väl medveten om att jag inte kan ge 

en generell bild av resultatet på min forskningsfråga då jag endast intervjuat fyra läkare. Om 

detta har lyckats i någon grad eller ej är delvis upp till läsaren att avgöra. För att få en klarare 

bild skulle krävas ytterligare intervjuer. Varje möte med patient på ett sjukhus innebär en stor 
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kontaktyta för ett hälsofrämjande arbete. Det skulle kunna få en stor betydelse för folkhälsan 

om det fanns mer substans och struktur i arbetet.  Ökade kunskaper och färdigheter i metoder 

som t ex Motiverande samtal skulle kunna bidra till substans i hälsofrämjande förhållningssätt 

och det hälsofrämjande arbetets utveckling 

En framåtsyftande forskningsfråga utifrån skulle kunna vara att ställa samma frågor till läkare 

i primärvården. Är det så att läkare i primärvården har en annan inställning till det 

hälsopromotiva inslaget i sjukvården verksamhet? Kommer samma svar att skönjas om fler 

läkare inom samma organisation skulle få samma intervjufrågor? Skulle det få någon 

hälsofrämjande betydelse för patienten upplevelse om de kom till ett hälsofrämjande sjukhus 

när det gäller bemötandet?  
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Bilaga 1 

 

Till verksamhetschefer på xxxxxxxxxx 

 

      2009-03-20 

Hej! 

 

Jag är student på Högskolan Väst i Trollhättan och gör nu den avslutande delen på 

Programmet i Pedagogik med inriktning mot Hälsopromotion 180 poäng.  

 

Jag står nu i ”start- groparna” att skriva C-uppsatsen.  Jag har intresserad mig för läkare- 

patient relationen, det hälsofrämjandeperspektivet, samtalsmetodik som arbetssätt och metod 

inom arenan hälso- och sjukvård.   

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken grad den hälsopromotiva profilen är förankrad i 

verksamheten avseende läkares samtal med patient. Därför har jag valt att skriva om läkares 

upplevelser av samtal med patienter när det gäller livsstilsfrågor, levnadsvanor och motivation 

till beteende förändring på ett Hälsofrämjande sjukhus.  Jag vill även undersöka och ta del av 

läkares åsikter och synpunkter om vad man har fått med sig under sin utbildning i 

samtalsmetodik kring motivation till livsstilsförändring och se om de saknar något i sin 

utbildning just när det gäller samtalsmetodik och levnadsvanor samt se hur de ser på 

begreppet hälsofrämjande. 

 

Jag skulle vilja intervjua 5 läkare. Hoppas att du som verksamhetschef kan hjälpa mig och 

bidra till att dessa intervjuer kan genomföras.  Jag kommer att höra av mig under vecka 13 för 

att boka intervjutider. Eftersom arbetet ska vara klart redan vecka 21 ser jag att det skulle vara 

lämpligt för min del om det gick att göra intervjuerna någon gång i 15 och 16. Intervjun tar ca 

30 min och jag genomför den på den plats ni finner lämpligast. 

 

 

 

Jag hoppas på ett positivt gensvar från er. Väl mött! 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning  

Petra Juneholm 

Högskolan Väst  

461 86 Trollhättan 

Tel.0520-22 30 00 
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INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrund 
Hur länge har du arbetat som läkare? Hur länge har du arbetat här?  Vad är din specialitet? 

Jobbat tidigare? 

 

HFS – Hälsofrämjande sjukhus 

HFS – vad innebär det för dig?  

Vad känner du till om HFS?  

Hur arbetar du konkret i din vardag utifrån HFS?  

Vad är ditt bidrag? Vad gör andra? 

 

Livsstil  - Levnadsvanor 

Vad betyder begreppen ”levnadsvanor” resp ”livsstil” för dig? 

Samtalar du ofta med patienter om livsstil/levnadsvanor? När? Vilka diagnoser? Kön? Ålder? 

Inför operation? Efter operation/rehabilitering? 

 

Samtalet/samtalsmetodik/kommunikation 

Vad fick du för utbildning i samtalsmetodik på läkarutbildningen? Har du någon annan 

utbildning i samtalet/samtalskonst? 

 

Turning points 

Beskriv ett problematiskt samtal du haft som handlade om att motivera en patient till en 

beteende förändring av sina levnadsvanor. Ett samtal då du kände dig osäker, som hängde 

kvar och som du gick och funderade på. 

Vad hände? 

Vilka effekter hade detta på patientens grad av motivation till beteende förändring. 

Hur kan du göra nästa gång för att denna typ av samtal ska fungera bättre? 

Vad skulle kunna bidra till att du kunde hantera dessa samtalt bättre? 

 

Vidare utbildning i samtalskonst 

Skulle du vilja delta i utbildning om samtalsmetodik/kommunikation/samtalskonst? Vad 

tycker du att den skulle innehålla för att den skulle vara intressant för dig? Vad har du med 

dig från läkarutbildningen när det gäller samtalsmetodik? Har du gått någon vidareutbildning i 

samtalsmetodik sedan du gick läkarutbildningen?   
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