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Abstrakt 
Sömnbesvär är ett allt vanligare problem idag och kvinnor drabbas 
mer än män. För en förändring kan det vara nödvändigt med 
professionell hjälp där motiverande samtal, MI kan vara en användbar 
metod. MI går ut på att öka individens inneliggande kraft och 
motivation att vilja göra förändringar i livet för att må bättre. Det har 
gjorts forskning inom sömnproblematiken dock mycket lite vad det 
gäller sömnbesvär och MI. Syfte var att undersöka om MI kan hjälpa 
kvinnor med sömnbesvär. Valet blev en kvalitativ studie, för att få 
svar på frågeställningarna har författarna utgått ifrån intervjuer med 
två MI-rådgivare och två kvinnor med sömnbesvär som fått hjälp 
genom MI för sina sömnbesvär. Intervjuerna analyserades enligt 
empirisk fenomenologisk metod som ligger till grund av resultatet. 
Resultatet visade att MI upplevs vara ett bra hjälpmedel både för MI-
rådgivarna och de två kvinnor som hade sömnbesvär. Slutsats kunde 
tas att MI hjälpt dessa kvinnor genom att de fått mer självinsikt och 
förståelse om sina problem. Det krävs mer forskning under längre tid 
för att se om MI kan ge långsiktiga resultat för sömnbesvär.  
 
 
 
 
 
Sökord: Livsstilsförändring, motiverande samtal, sömnbesvär.    
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Bakgrund  

Många människor lever i ohälsosamma livsstilsmönster som kan vara svåra att ta 

sig ur. Bristande hälsa leder ofta till sömnbesvär. Motiverande samtal, MI är en 

samtalsmetod som kan hjälpa människor att göra förändringar i livet för att må 

bättre. Dock saknas forskning om MI kan hjälpa människor med sömnbesvär. 

Eftersom sömnbesvär är ett vanligt problem och drabbar allt fler i vårt samhälle, 

är det viktigt att det finns forskning inom sömnproblematiken om andra 

behandlingsmetoder än den medicinska för att hjälpa, förebygga och förhindra att 

människan med sömnbesvär drabbas av ytterligare ohälsa.  

 

Ohälsa 

För några år sedan fick svenska Försäkringskassan i uppdrag av Regeringen att 

halvera ohälsotalet. Siffror visar nu att ohälsotalet minskat och att Sverige i 

dagsläget har det lägsta ohälsotalet på 25 år. Försäkringskassan (1) skriver att det 

skett en minskning hos båda könen men att kvinnorna fortfarande har högre 

ohälsotal än männen. Kvinnorna har 42,3 dagar per år jämfört med männens 28,4 

dagar per år. Försäkringskassan är medveten att skillnader finns mellan kvinnors 

och mäns förutsättningar och villkor för en god hälsa men de ger ingen entydig 

förklaring till varför skillnaderna är så stora.  

Målsättningen är att minska ohälsotalet än mer fram till år 2012. Ohälsotalet är 

Försäkringskassans mått på antalet frånvarodagar med ersättning från 

sjukförsäkringen under en 12-månaders period.  

 

I Socialstyrelsens (2) ”Folkhälsorapport 2009” finns det likheter mellan 

sjukfrånvarons utveckling de senaste tjugo åren och utvecklingen av stressymtom. 

Den psykiska ohälsan är en vanlig orsak till sjuk- och aktivitetsersättning bland 

yngre kvinnor. Stress på grund av ökade krav, i och utanför arbetslivet, kan vara 

en orsak men också för att få krav ställs i förhållande till individens 

arbetsförmåga. Stressrelaterade symtom kan visa sig som sömnbesvär, bristande 

arbetsmotivation eller nedstämdhet. 

 



 5

Psykisk ohälsa och sömnproblematik  

Statens Folkhälsoinstitut (3) skriver att sömnproblem och oro ger ökad risk för 

psykisk sjukdom. Individer som lider av oro, ängslan eller sömnbesvär löper en 

större risk att drabbas. Rapporten (4) ”Lindriga psykiska symtom och risk för 

psykisk sjukdom” visar att personer med milda psykiska symtom har upp till fem 

gånger högre risk att drabbas av psykisk ohälsa.  

En nationell intervjuundersökning gjord av Statistiska Centralbyrån (5) visar att 

kvinnor i större utsträckning än män upplever oro, ängslan och har sömnbesvär.  

 

Hetta och Nagy (6) skriver i sin bok ”Ångest – Sömn” att uppmärksamhet på 

förändrade sömnmönster ingår vid diagnostisering av psykisk ohälsa. Sömnbesvär 

påverkar människans välbefinnande negativt med energibrist och minskat intresse 

som i sin tur leder till psykosociala och arbetslivsrelaterade problem.  

 

Socialstyrelsen (7) arbetar för att få fram nationella riktlinjer som stöd för 

beslutsfattare när resurser ska fördelas inom hälso- och sjukvården. Ett förslag är 

att psykologisk behandling för depressionssjukdomar och ångestsyndrom bör 

erbjudas framför läkemedelsbehandling.  

 

Söderström (8) har författat boken ”Sömn – sov bättre med kognitiv 

beteendeterapi” där hon skriver att sömn är livsviktigt. Sömn är ett tillstånd av 

sänkt medvetenhet en återhämtningsperiod för hjärnan och en reparation av 

kroppen. Sömnproblem är vanliga symptom när patienter söker hjälp på 

vårdcentraler. Olika typer av sömnbesvär kan vara svårigheter att somna, täta 

uppvaknanden under natten en känsla att inte vara utsövd efter sömnen eller 

onormal sömnighet med stort sömnbehov. Sömnbesvär som varar minst en månad 

och orsakar tydliga lidanden med försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra 

viktiga avseenden räknas som sömnproblem. Hon skriver att sömnbesvären har 

ökat och att den vanligaste orsaken till störd sömn är stress och sjukdomar av 

olika slag. Andra orsaker kan vara arbetslivets omstrukturering, tankar på arbetet, 

för hög arbetsbelastning eller en självförverkligande, prestationsbaserad 

självkänsla.  
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I en studie gjord av professor Åkerstedt (9) visar att sömnen utgör den främsta 

återhämtningsmekanismen men störs av en rad förändringar i samhället som 

påverkar stressnivåer samt tid för arbete respektive vila. De slutgiltiga 

konsekvenserna har man inte riktigt grepp om men det är uppenbart att i 

fortsättningen bör balansen mellan arbete och återhämtning prioriteras.  

 

På Karolinska institutets hemsida finns artikeln ”Störd sömn drabbar allt fler” 

(10) om olika studier gjorda av Hetta, professor i psykiatri en av landets ledande 

sömnforskare. Av studierna framkommer det att antalet individer som drabbas av 

sömnstörningar har fördubblats från slutet av 1980-talet till slutet av 1990-talet. 

Hetta säger att det ökade sömnproblemen kan ses som en mätare på 

hälsotillståndet i landet och vara orsakade av ökad stress i arbetslivet, olika 

miljöfaktorer samt det 24-timmars samhälle som existerar i dag med möjlighet till 

aktiviteter dygnet runt.  

Sömnstörningar i olika former har betydande roll i det medicinska arbetet men det 

finns begränsad forskning inom området. Enligt Hetta krävs en ordentlig 

undersökning som tar fasta på tänkbara fysiska orsaker som livsstilsbetonade 

faktorer.  

 

I en artikel i Dagens Nyheter (11) om sömnproblem säger psykolog Jernelöv att 

rädsla för att sova är ett av de största problemen vid sömnsvårigheter. Hon menar 

att tankar och känslor påverkar varandra och människans förhållningssätt betyder 

mycket när det gäller hur människan tacklar tröttheten och för själva 

förutsättningarna för sömnen. Det framkommer även att behandlingar med 

kognitiv beteende terapi, KBT samt självhjälpsböcker har gett goda resultat mot 

sömnbesvär.      

 

Professor Åkerstedt (12) har forskat mycket kring sömn- och stressproblematik 

och har författat boken ”Sömnens betydelse för hälsa och arbete”. Han skriver att 

total sömnbrist har negativa effekter på immunförsvaret med liknande effekt i 

ämnesomsättningen som kan ge ökade blodfetter och en försämring av insulinets 

effekt.  

Han skriver att stress innebär en aktivering av kroppens försvarssystem som svar 

på omgivningens krav. Olika slags oro för exempelvis ekonomi och arbete kan 
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skapa en fysiologisk aktivitet som gör att insöndring av stresshormoner leder till 

att sömnen störs. Det tar längre tid att somna och upprepade uppvaknande under 

natten ger störd djupsömn vilket innebär att återhämtningen blir mindre. Minskad 

stress leder till att kroppen sköter om återhämtningen och nästa dag kan hanteras 

med återvunnen energi.  

Åkerstedt delar in sömnbesvären i olika klassificeringar varav insomnier, för lite 

sömn, är den största gruppen och där orsaken oftast är sjukdom och stress. Andra 

grupper är hypersomnier, för mycket sömn och sömnighet, samt parasomnier, 

avvikelser i det normala sömnmönstret utan att sömnmängd eller liknande 

behöver påverkas.  

 

På Suntlivs hemsida (13) finns en artikel ”Sömnproblem kan leda till 

långtidssjukskrivning”. Studier gjorda inom Karolinska institutet visar att 

sömnproblem och trötthet fördubblar risken att drabbas av långtidssjukskrivning. 

Om problemet uppmärksammas i tid kan riskerna minska. Professor Åkerstedt 

säger att kvinnor är mer utsatta än män. Problemet kryper neråt i åldrarna och 

småbarnsföräldrar med dubbla krav på både jobb och hem är en riskgrupp.  

God sömn är en förutsättning för effektiv rehabilitering och sjukskrivna som sover 

gott har större möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet än de som har 

sömnbesvär.    

 

Behandling och Motiverande samtal, MI 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU skriver på sin hemsida om 

”Behandling av sömnbesvär” (14) ett pågående projekt med syfte att göra en 

systematisk genomgång av det vetenskapliga underlaget för behandling av 

sömnstörningar.  

SBU skriver också att behandlingsmetoderna mot sömnbesvär är omdiskuterade 

och att en granskning sker. I en artikel ”Utvärderar terapier mot sömnbesvär” 

(15) säger Professor Åkerstedt att medvetenheten om sömnbesvären måste höjas. 

Det finns förutfattade meningar och bristande kunskap på området att insomni ses 

sällan som en huvuddiagnos ändå förskrivs sömnmedel ut trots att andra alternativ 

finns. Vid primär insomni finns inga kända bakomliggande sjukdomar vilket det 
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gör vid sekundär insomni som är den vanligaste och hänger samman med andra 

hälsoproblem.   

 

I Läkartidningen 2006 finns en artikel skriven av Lars Forsberg (16) 

”Motiverande samtal bättre än råd”. Forskning visar att motiverande samtal är 

bättre än traditionell rådgivning och ökar patientens följsamhet till efterkommande 

behandlingar. Vid behandling av olika sjukdomar har det motiverande samtalet 

haft goda effekter. Den mest robusta effekten fås när motiverande samtal läggs till 

annan behandling. Motiverande samtal kan vara förebyggande, behandlande samt 

förhindrande av sjukdom och ohälsa.  

 

Medin och Alexanderson (17) skriver att hälsofrämjande arbete är att öka 

individens förmåga att kontrollera de aspekter och möjligheter i hennes liv som 

inverkar på hennes hälsa. Hälsofrämjande arbete kan utgå ifrån olika synsätt, ett är 

det holistiska synsättet där hälsan påverkas av sociala, miljömässiga, ekonomiska 

och politiska faktorer. 

 

Miller och Rollnick (18) har utarbetat ”Motivational interviewing – MI” som 

kallas för motiverande samtal. MI är en specifik samtalsmetod som snabbt sprids i 

Sverige. MI är en evidensbaserad metod som har visat sig effektivare och mer 

tillfredställande för både rådgivare och individ än traditionell rådgivning. 

Metoden används på de flesta livsstilsområden till exempel riskbruk av alkohol 

och droger, tobak, brist på fysisk aktivitet och andra riskbeteenden. MI används i 

behandling av stresstillstånd och egenvård vid olika sjukdomar. Motiverande 

samtal går ut på att öka individens inneliggande kraft och motivation till att vilja 

göra förändringar i livet för att må bättre. Miller och Rollnick tror att det finns en 

stark potential för förändring inom varje människa och rådgivarens uppgift är att 

frigöra den naturliga förändringsprocessen så att den kommer igång.  

Motivation handlar om interpersonella processer, något som kommer ur ett 

samspel mellan människor och ett interpersonellt sammanhang.  
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Enligt Holm Ivarsson (19) är den senaste definitionen av Miller och Rollnick på 

MI enligt följande:  

”MI är en personcentrerad, målinriktad rådgivningsmetod för att lösa 
ambivalens och stimulera till positiv förändring genom att locka fram 
och stärka personens egen motivation att förändras.” (s. 9)  

 

Holm Ivarsson har författat en MI-handbok för hälso- och sjukvården (19). Hon 

skriver att metoden passar i alla sammanhang för att stimulera människor att 

förändra ett beteende.  

Den viktigaste grundstenen i MI är förhållningssättet som innebär att rådgivaren 

är värderingsfri och visar respekt för patientens rätt till självbestämmande.  

 

Samtalet har fem olika faser:  

1. Inledning av samtalet där samtalsämne bestäms  

2. Utforskning av patientens syn på sitt beteende och beredskapen för 

förändring 

3. Fokus på förändring 

4. Avslutning av samtalet och försök att stimulera ett åtagande 

5. Uppföljning om det är möjligt. 

 

Grundläggande i samtalet är reflektivt lyssnande att aktivt empatiskt lyssna genom 

att bekräfta, använda öppna frågor, reflektera och sammanfatta.  

 

Bekräftelse visas genom att rådgivaren ser och uppskattar patienten och hennes 

kompetens, styrka och ansträngningar. 

Öppna frågor ställs som inbjuder patienten att berätta det hon vill berätta. 

Rådgivaren visar att hon är intresserad av detta och bygger upp förtroendet och 

samarbetet i samtalet.  

Att reflektera eller spegla innebär att rådgivaren återberättar tillbaka till patienten 

vad som uppfattas. Det är ett sätt att visa empati och stimulerar patienten att 

fortsätta utforska sina tankar.  

Sammanfatta innebär att man ger en möjlighet att samla ihop och betona det 

rådgivaren vill förstärka, tar ett steg vidare i samtalet.  
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Rådgivaren arbetar enligt fyra principer:  

 Visa empati  

 Sträva efter att utveckla diskrepans  

 Stödja patientens självtillit  

 Använda en teknik som kallas för rulla med motstånd.  

 

Empati visar rådgivaren genom det reflektiva lyssnandet och strävan efter att 

utveckla diskrepans gör hon genom att fokusera på negativa konsekvenser av 

beteendet och positiva konsekvenser av en förändring av beteendet. Självtilliten 

stödjer rådgivare genom att visa tro på patientens egen förmåga och på så sätt 

stärks patientens tilltro till sig själv. Rulla med motstånd menas att om rådgivaren 

möter motstånd ska hon försöka backa samtalet, göra reflektion och bekräfta vad 

hon hör, visa att hon accepterar vad patienten säger och försöker förstå budskapet.  

 

I MI undviks direkta råd. Om rådgivaren ger råd utan att patienten vill det kan det 

uppstå motstånd hos patienten. Information och råd ges i en dialog där rådgivare 

ber om lov att få ge information och råd och patienten ger sin tillåtelse, eller 

nekar. Ett MI samtal börjar med att rådgivaren utforskar bakgrunden till 

kontakten. Patienten behöver känna sig trygg för att etablera ett bra samtals 

klimat. Rådgivaren och patienten utforskar hur patienten ser på sitt beteende, det 

negativa med nuläget och det positiva som kan komma genom en förändring. 

Rådgivaren kan använda sig av olika hjälpmedel i sina bedömningar. 

 

I MI gör rådgivaren olika bedömningar av patientens motivation till förändring, 

till hjälp finns tre skalfrågor som ska besvaras från noll till tio. Frågorna handlar 

om vikten av att göra en förändring, vilken tilltro patienten har till sin förmåga att 

förändra om det finns aktuell beredskap för förändring. Bedömningssamtalet gör 

att rådgivaren får fram om det finns medvetenhet till problemet eller om patienten 

har diskrepans, medvetenhet om levnadsvanor har negativa konsekvenser. Finns 

det ingen medvetenhet till problemet går det att göra en ambivalensutforskning ett 

så kallat ambivalenskors.  

Ambivalenskorset innebär att man börjar utforska vad som är bra och vad som är 

mindre bra och om det finns någon nackdel med att göra en förändring samt vad 
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patienten skulle vinna på att göra en förändring Ambivalenskorset består av fyra 

rutor som patienten följer från ett till fyra. Har patienten en låg motivering till 

förändring fokuserar rådgivaren mer på vilka fördelar som finns med förändring 

och försöker förstärka motivationen.   

Finns en hög motivering att göra förändringar behöver rådgivaren bara stödja 

patienten att sätta mål och utveckla en plan för att nå dit.  

 

Det finns senare forskning av Miller och Rollnick (20) som visar att det finns 

begränsningar i MI, metoden fungerar i vissa sammanhang och frågetecken finns 

om hur och varför metoden fungerar. Miller och Rollnick räknar upp olika saker 

som motiverande samtal inte är för att vara säker på att MI-metoden är en levande, 

säker metod som svarar på både kliniska erfarenheter och akuta.  

 

Lira Ortiz (21) menar att MI metoden kan användas tillsammans med andra 

metoder för att effekten ska bli mer stabil och långvarig. Metoden är lättsammare 

för rådgivarna då rollen blir att hjälpa snarare än att installera motivation hos 

människor. 

 

I Barth och Näsholm (22) står att läsa att motiverande samtal främst handlar om 

motivationsaspekterna vid förändring. Inte i första hand hur förändring ska ske 

utan om den ska ske, varför eller varför inte? Samtalet skapar ett reflekterande 

rum där det är möjligt att stanna upp, se, känna, tänka, möta och reflektera över 

sig själv. När det motiverande samtalet genomförs tillsammans med en 

professionell samtalsrådgivare har det alltid utgångspunkt i individens egna tankar 

och uppfattningar. Sådana samtal bygger på en människosyn som utgår från att 

individen inom sig har förutsättningar att fatta egna beslut och göra sina egna val. 

 

Samtalet hjälper individen att öka motivationen genom att komma i kontakt med 

tankar, känslor och information som hennes fortsätta val av beslut grundas på. 

Motivationen byggs upp efterhand för att komma vidare, samtidigt lägger man 

stor vikt vid individens autonomi. Individens rätt att acceptera eller förkasta de 

moment och förslag som rådgivaren ser som relevanta gör att individens egen 

vilja respekteras.  
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MI-rådgivarna försöker genom samtalet erbjuda ett reflekterande rum där det är 

möjligt för individen att stanna upp och se, känna och tänka för att reflektera över 

sig själv och lyfta fram sin motivation och ta ställning till eventuella förändringar.  

Bart och Näsholm skriver att användning av ambivalenskors innebär en betydande 

styrning av samtalet eftersom utforskandet inleds och avslutas på ett förutbestämt 

sätt. Det är ett hjälpmedel i samtalen med individen där man ritar upp ett kors på 

ett papper och det är viktigt att tänka på i vilken del det är lämpligt att börja den 

goda eller den mindre goda. 

 

Det motiverande samtalets grundprinciper är:  

 Klientcentrering och klientens autonomi  

 Förändringsinriktning – att samtalets syfte är att bidra till förändring hos 

klienten  

 Noggrannhet i lyssnandetekniken vid användningen av samtalsredskap 

 Principerna för att hämta fram och förstärka klientens motivation  

 Betydelsen av att förändringsarbetet bedrivs med en reflekterande distans 

till problemet 

 

MI används som en professionell samtalsmetod inom framför allt hälso- och 

sjukvård, socialtjänst, olika rehabiliteringsverksamheter och praktiseras i 

hälsofrämjande och behandlande arbete. Målet är att hjälpa individen att hjälpa sig 

själv till förändring och principen är aktivt lyssnande samt att lyssnaren 

kommunicerar med berättaren. Lyssnandet är mer aktivt än i andra samtalmetoder.   

 

Samtalet, som är klientcentrerat, har utgångspunkt i klientens egna uppfattningar, 

tankar och upplevelser. I samtalet är rådgivaren sällan expert utan det är 

rådgivaren som styr och har till uppgift att skapa atmosfär som underlättar 

klientens beslut till förändring till bättre hälsa och livskvalitet. Denna förändring 

är inte möjlig förrän personen själv är redo. Det är individens upplevelse, 

förståelse, prioritering av val och egen vilja. Förändring kan handla om beteende 

eller handling men också om känslor och tankar. 
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Livsstilsförändring 

Ortiz (23) har skrivit en bok för självhjälp med tio steg till förändring och olika 

övningar att välja mellan. Hon skriver att våra tankar påverkar oss hela tiden både 

positiva och negativa. Förändringar i tankarna ger förändringar i känslor och 

beteenden. Det finns små förändringar som kräver begränsade insatser och stora 

som kräver mer energi. För att göra en större förändring krävs en tydlig planering 

med mål, delmål och en tidsplan. Hon rekommenderar att göra en förändring i 

taget och skriver att det krävs regelbunden träning för att ge resultat.    

 

Kåver (24) författare till boken ”KBT i utveckling” skriver att många landsting 

utbildar personal i olika samtals och terapimetoder som ska hjälpa människor att 

själva göra förändringar i livet för att må bättre. Människor kan reagera med 

rädslor inför förändringar och det kan märkas genom att människor har ett passivt 

förhållningssätt inför vad en förändring skulle innebära. Det kan hänga samman 

med vad personen tror sig vinna respektive förlora på att bli av med sina besvär 

och vilka negativa bieffekter en förändring kan medföra.  

  

I Ewles och Simnett´s bok ”Hälsoarbete – en praktisk vägledning” (25) står det 

att det kan finnas andra faktorer som exempelvis sociala och ekonomiska faktorer 

som kan ligga i vägen för att nya livsstilsförändringar ska göras hur motiverad 

individen än är.   

 

Enligt Faskunger och Hemmingsson (26) kan livsstilsförändringar beskrivas i 

olika faser, förberedelse, handling, upprätthållande och begrundande. 

Faktakunskaper om fördelarna med förändringar stärker motivationen. När 

individen sätter igång med sina förändringar krävs det strategier för att övervinna 

hinder och klara motgångar. 

Motivation kan förändras beroende på situation, sammanhang och förhållanden. 

Motivationen är starkare när den kommer ur en vilja att uppnå för individens 

viktiga mål än från ett dåligt samvete eller från andras kontrollförsök. Framsteg är 

positiva för motivationen.  
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Barth, Bortveit och Proscott (27) skriver att det finns en rad olika beteenden som 

kan utvecklas till ett problem. Många individer har beteendemönster, vanor eller 

ovanor som upplevs problematiska och periodvis görs försök att ändra på. En 

förändring hänger på två saker för att komma till stånd, individen måste vilja 

ändra på sitt problem och uppleva att det är genomförbart i praktiken. Individen 

måste även vara motiverad och lita på sin egen förmåga att klara av en förändring. 

Motivation till en förändring kan komma både inifrån och utifrån samt hänger 

samman med individers upplevelser av beteendets negativa konsekvenser. 

Motivation hänger ihop med de mål som sätts upp, ett överkomligt mål ökar tron 

på att genomföra en förändring. Det kan lätt uppstå ambivalenta känslor hos de 

individer som behöver göra förändringar men saknar motivation och vilja att 

förändra. För att göra en förändring är det som regel nödvändigt att arbeta med de 

tankar och känslor som man förknippar med det problematiska beteendet. 

Motivation till en förändring påverkas av hur man bedömer förhållandet mellan 

beteendets för- och nackdelar. Det viktigaste målet i förändringsinriktad 

rådgivning är att aktivera deltagande och engagemang i förändringsarbetet.  

 

Enligt Faskunger (28) är det många individer idag som lever på ett sätt som starkt 

bidrar till dålig hälsa. Det är inte bara frågan om hur länge vi lever eller 

kvantitativ hälsa utan framförallt om hur länge vi kan leva med en bra fysisk, 

mental och funktionell hälsa – det som brukar kallas livskvalitet. Livsstilsvanor 

som individer har kontroll över som exempelvis bra kost, sömn och motion 

främjar god hälsa och minskar risken för sjukdomar och höjer livskvaliteten. När 

man genomför en livsstilsförändring inom vård, folkhälsa eller friskvård gör man 

en beteendeförändring. Målet med det är att uppnå en hälsosammare förändring 

som medför positivare hälsoeffekter för individer. Det kan bland annat vara bättre 

självkänsla och självförtroende.  

 

Beteendeförändring måste vara en process där det sker gradvis förflyttning från ett 

problembeteende till ett hälsosammare beteende. Vissa individer vill inte 

förändras, vissa överväger möjligheterna medan andra har en välstrukturerad plan. 

Livsstilsförändringar tar oftast månader eller år – inte timmar eller dagar. Det är 

där det har varit och i vissa fall fortfarande är ett problem som man förväntar sig 

att individer på ett snabbt och dramatiskt sätt ska ändra sina livsstilsvanor.  
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Förändringsprocessen beror på individers engagemang, närmiljö, självförtroende 

och sociala stöd. När man förebygger ohälsa måste man uppmuntra dessa 

individer. Inte tvinga fram en lösning. Som MI-rådgivare ska man fungera som ett 

bollplank och ett stöd. 

Motivationen är drivkraften för att lyckas med att ändra sin livsstil. Det är viktigt 

att skapa valmöjligheter och alternativ. Känslan av att kunna välja de alternativ 

som passar bäst, ökar den inre motivationen. 

 

Hilmarsson (29) skriver att den motiverande feedbacken ska få människan att 

tänka om sitt behov av en förändring och fatta beslut om att göra en förändring. 

Att hjälpa någon att bli motiverad är att låta individen stanna upp och fundera på 

för- och nackdelar som kommer av en förändring. Samtalet är grunden för all 

mänsklig kommunikation och rätt använt kan det leda till positiva förändringar 

som förbättrar både privatliv och arbetsliv. Den som lyssnar öppnar dörren till 

samarbete där individen tillåts delta och få tillgång till lyssnarens resurser.   

 

Inför examensarbetet fanns ett stort intresse att göra en studie om det motiverande 

samtalet, MI en metod som används alltmer i behandlingen av olika sjukdomar 

och hälsoproblem. När förstudier i ämnet gjordes hittades forskning om 

motiverande samtal som visat goda resultat men ingen forskning hittades om 

motiverande samtal i behandlingen av sömnbesvär. Det framkom även i 

förstudierna att det fanns behov av ytterligare forskning inom sömnproblematiken. 

Det blev grunden till denna undersökning och uppsats.       

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen var att undersöka upplevelser av motiverande samtal, MI 

och om MI kan hjälpa kvinnor med sömnbesvär.  
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Frågeställningar 

Hur upplevs det motiverande samtalet MI?  

Har MI hjälpt kvinnor med sömnbesvär? 

Har kvinnorna gjort någon livsstilsförändring i livet på grund av det motiverande 

samtalet? 

 

Metod 

Undersökningen är av kvalitativ och beskrivande karaktär. Enligt Bryman (30) 

lägger den kvalitativa forskningsstrategin vikt vid hur individen uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet.   

Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten ligger på ord. De 

viktigaste stegen i kvalitativa undersökningar är: Generella frågeställningar, val av 

relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av data, tolkning av data, 

begreppsligt, teoretiskt arbete och till sist rapport om resultat och slutsatser. De 

flesta kvalitativa forskare uppvisar en preferens för att se situation eller miljö 

genom deltagarnas ögon. Kvalitativa forskare lägger sin tyngd på att behandla 

teori som något som uppkommer ur data.  

 

Meningen med datainsamlingen är att få sanningsenlig tillämpbar information från 

de intervjuade. Den som intervjuar leder dialogen och inverkar på resultatet 

genom sitt samspel med informanten. För att få sanningsenlig information bör 

intervjuer ske med personer som har kunskap inom det området som ska 

undersökas. I kvalitativ forskning används begreppen tillförlitlighet, pålitlighet 

och överförbarhet för studiens trovärdighet. Användningen av intervjuer som 

metod har vissa fördelar jämfört med enkäter, svarsfrekvens blir högre och 

missförstånd minskar. Den kvalitativa intervjun beskrivs som en friare 

intervjumetod som inte är bunden till bestämda frågeformuleringar eller en 

bestämd ordning mellan frågorna. Intervjuaren arbetar utgående från ett 

ämnesområde med en grundtanke som skall upptäckas genom lämpliga frågor 

(30). 

 

Effektiv litteratursökning har genomförts med hjälp av bibliotek, Internet och 

databaser som Libris och SweMed+.  
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Urval 
Val av respondenter gjordes genom att en första kontakt togs via e-post, telefon 

och personligt besök hos personer som arbetar med MI-rådgivning (Bilaga 1). I 

samband med den första kontakten gavs en skriftlig inbjudan med information om 

undersökningen syfte där det även innehöll önskemål att i undersökningssyfte få 

kontakt med några kvinnor med sömnbesvär som haft motiverande samtal, MI. 

Efter upprepade försök till kontakt med MI-rådgivare svarade en rådgivare 

tillbaka via e-post och visade sitt intresse av att delta i undersökningen. Hon 

kontaktades tillbaka via e-post och fick ytterligare information om 

undersökningen och via telefon gjordes bokning av en intervju.    

Ytterligare en kontakt togs med den andra MI-rådgivare efter att hon svarat via e-

post att även hon var intresserad av att delta i undersökningen. Därefter 

kontaktades hon tillbaka via e-post och telefon och en bokning av intervjun 

gjordes.   

  

MI-rådgivarna kunde inte förmedla någon vidare kontakt med kvinnor som haft 

motiverande samtal för sömnbesvär (Bilaga 2).       

   

Efter ett flertal kontaktförsök att intervjua kvinnor som haft det motiverande 

samtal för sina sömnbesvär lyckades en kontakt förmedlas via den så kallade 

”snöbollsprincipen” som enligt Bryman (30) är ett bekvämlighetsurval där 

forskaren ser till att initialt få kontakt med ett mindre antal människor som är 

relevanta för undersökningens tema och därefter använder dessa för att få kontakt 

med ytterligare respondenter. 

  

Kännedom om kvinnan framkom i ett samtal med gemensamma vänner då en 

bekant till kvinnan berättade att hon kände en person som haft samtal med en MI-

rådgivare. Hon tog kontakt med kvinnan för att fråga om hon var intresserad att 

delta i undersökningen. Hon återkom nästa dag och sa att det gick bra att kontakta 

henne. Telefonkontakt togs med kvinnan som fick mer information om 

undersökningens syfte och en tid bokades upp för intervju.  
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Därefter förmedlades ännu en kontakt via samma ”snöbollsprincip”. Den kvinna 

som förmedlade den första kontakten med kvinnan med sömnbesvär tog återigen 

kontakt och berättade att hon kände en annan kvinna med sömnbesvär som haft 

motiverande samtal och var intresserad av att delta i undersökningen. Önskemål 

och behov av fler undersökningspersoner fanns och kvinnan med sömnbesvär 

kontaktades, fick information om undersökningens syfte och därefter bokades en 

intervju till nästa dag.  

 

Undersökningspersonerna är sammanlagt fyra kvinnor. Intervjuerna har gjorts 

med två kvinnor som arbetar med MI-rådgivning och två kvinnor med 

sömnbesvär som haft motiverande samtal. Kvinnorna har i undersökningen 

namngetts här med andra kvinnonamn än deras egna för att skydda deras identitet 

samt ge undersökningen en mer naturlig känsla. Kvinnorna har namngets genom 

att ta de första bokstäverna i alfabetisk ordning, MI-rådgivarna kallas här för Anna 

och Berit. Kvinnorna med sömnbesvär som haft MI-samtal kallas här för Carina 

och Doris.    

 

MI-rådgivare   

Anna, 60-årsåldern.  

Högskoleutbildning. Sjuksköterska inom Rehabiliteringsverksamhet har 

utbildning i MI -rådgivning med uppföljning.  

 

Berit, 35-årsåldern.  

Högskoleutbildning. Beteendevetare inom företagshälsovård har utbildning i MI -

rådgivning med uppföljning. (Utbildning i MI av Barth och Näsholm).    

  

Kvinnor med sömnbesvär som har haft motiverande samtal, MI    

Carina, 30-årsåldern. 

Gymnasial utbildning. Sömnbesvär orsakade av arbetsrelaterade stressymtom.  

 

Doris, 55-årsåldern. 

Gymnasial utbildning. Sömnbesvär orsakade av långvarig konstant smärta. 



 19

Datainsamling 
Insamling av data har skett med hjälp av en frågeguide (Bilaga 3).  Bryman (30) 

beskriver att intervjuguide är en form av minneslista där olika frågeställningar 

görs som ska beröra de områden som är av intresse. 

 

De personer som deltagit i undersökningen tillfrågades om tid och plats som 

passade dem och tillsammans bestämdes var intervjuerna bäst skulle genomföras. 

Intervjuerna med MI-rådgivarna gjordes på deras respektive arbetsplats och 

intervjuerna med kvinnorna gjordes i deras egna hem.   

 

Författaren Thomson (31) har varit inspiratör för våra intervjuer, hon säger att:  

”Alla intervjuer som gjorts hemma hos de intervjuade är av bättre 
kvalitet, i det att själva mötet mellan mig som intervjuare och 
kvinnorna som deltagare blir mer personligt, trivsammare och 
givande för båda partner.” (s. 86)    
 

Om intervjuerna är bra och trivsamma får både intervjuare och deltagare ut något 

personligen och blir mer motiverade vilket är värt att reflektera över som en fråga 

om validitet.  

 

Varje person intervjuades var för sig under 30-45 minuter. Bandspelare användes 

som hjälpmedel under samtliga intervjuer och intervjuerna spelades in på 

kassettband.  

Enligt Repstad (32) är ljudupptagning att föredra när det gäller kvalitativa 

intervjuer, eftersom det är omöjligt att hinna anteckna allt. En nackdel kan vara att 

bandspelaren blir ett störningsmoment för den som skall intervjuas.  

 

Analys 

Data transkriberades från bandet dagen efter intervjutillfället, bandet 

genomlyssnades flera gånger och skrevs sedan ner ordagrant i den ordning frågor 

och svar kom. 

Analys har skett i form av en empirisk fenomenologisk metod. Enligt den 

fenomenologiska filosofin ska objektivitet uppnås. Enligt Kvale (33) beskrivs den 

som Giorgis metod.  
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Metoden användas vid analys av mer omfattande och komplexa intervjutexter, den 

söker avdela texterna i naturliga meningsenheter för att sedan utvecklas i 

huvudteman. Kvale skriver att meningskoncentrering är långa uttalanden som 

pressas samman i kortare uttalanden den väsentliga innebörden i det som sagts 

omformuleras i några få ord.  

 

Analysen har gjorts i fem steg:   

1. Forskaren läser igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten. 

2. Forskaren fastställer meningsenheterna som de uttrycks av 

intervjupersonen.  

3. Forskaren formulerar de teman som dominerar en naturlig meningsenhet 

så enkelt som möjligt och försöker tolka intervjupersonens svar utan 

fördomar och tematiserar uttalandena utifrån hennes synvinkel sådan 

den uppfattas av forskaren.  

4. Frågor ställs till meningsenheterna utifrån undersökningens specifika 

syfte.  

5. Hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman knyts samman i en 

deskriptiv utsaga. 

 

Tolkning av personernas upplevelser av det motiverande samtalet har skett utifrån 

vad de själva säger sig ha upplevt och hur samtalet kan hjälpa mot sömnbesvär. 

Vid intervjuerna med MI-rådgivarna har fokus lagts på MI-samtalet som metod. 

Intervjuerna med kvinnorna har fokus lagts på deras upplevelser hur det 

motiverande samtalet har hjälpt deras sömnbesvär och om någon förändring har 

gjorts. Citat finns med så att möjlighet ges att följa hur informanterna tänker och 

resonerar. Intervjuerna är kvalitativa och olika följdfrågor kan ha gett olika svar 

från intervjupersonerna. Frågor och svar kan också ha påverkats av att en 

författare har gjort tre av intervjuerna och att en annan författare har gjort en av 

intervjuerna.     
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Etiska aspekter 

Enligt de etiska principerna (34) har alla kontakter och möten med personer i 

undersökningen gjorts med respekt för människans självbestämmande, värdighet, 

integritet och sårbarhet. 

 

Undersökningspersonerna har fått information om undersökningens syfte enligt 

Forskningsetiska Rådets dokument ”Forskningsetiska principer” (35). Alla 

personer som deltagit i undersökningen har fått skriftlig och muntlig information 

före undersökningen samt i samband med intervjun med möjlighet att ställa 

ytterligare frågor om betydelsen av undersökningen.    

 

Resultat 

I resultatet presenteras informanternas tankar kring det motiverande samtalet och 

hur det kan hjälpa kvinnor med sömnbesvär och om någon förändring är gjord.  

 

Hur upplevs det motiverande samtalet? 

Tema: Samtalsverktyg, Motstånd/Ambivalens, Erfarenhet/Kunskap 

 

Samtalsverktyg  

MI-metoden är ett bra samtalsverktyg eftersom rådgivaren får fram mer utav 

problemen. Kvinnorna med sömnbesvär får jobba med sig själva tänka om och får 

mer självinsikt till att göra förändringar. 

 

Anna, MI-rådgivare säger att det är viktigt att se till helheten vad som är 

problemet. MI metoden är ett bra samtalsverktyg som hjälper henne i arbetet som 

det krävs en tankeprocess inför det motiverande samtalet framförallt om 

kvinnorna med sömnbesvär är motsträviga. Anna berättar att de har inriktat sig på 

gruppbaserade träffar där öppna frågor används. Inom MI är det inte rådgivarna 

som styr vad de vill ha sagt utan metoden hjälper kvinnorna att komma till tals.  

 

”Det har blivit en positiv förändring sedan MI kom.” 
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Berit, MI-rådgivare upplever det motiverande samtalet som ett samtalsverktyg 

eftersom hon utgår ifrån individen för att höra vad som är problemet till 

sömnbesvären. Hon anser att det är viktigt med kunskap, motivation och ork för 

att nå en effekt. Hon berättar att man kan skapa förändringar beroende på hur 

långt gånget kvinnorna är, om det till exempel är psykisk ohälsa så kan de 

remitteras vidare. Berit har sett effekter på att yngre kvinnor har lättare att göra 

förändringar. Övningar som ambivalenskorset finns att jobba med, att komma ur 

den onda cirkeln så att man börjar sova igen och skapa en rutin för att börja orka 

igen. Berit har tre bedömningssamtal där hon kartlägger personen och det gör hon 

utifrån sina frågeställningar. De får berätta om sina liv, sitt arbete och privatliv 

samt hela situationen, allt ifrån motion till livsfrågor. Sedan tar hon också upp 

frågor om personlighet, hur man tänker, känner och upplever. 

 

”Jag kan utifrån MI strukturera upp det på ett bättre sätt.” 
 
”Metoden är bra på så sätt när det gäller etik och moral man klampar inte 
in utan man lyfter upp problemet.” 

 

 

Carina, kvinnan med sömnbesvär fick jobba med sig själv det fick henne att tänka 

till och Carina och MI-rådgivaren kom tillsammans fram till vad och hur hon 

skulle göra. Carina fick lära sig hur man får bort sina tankar och måsten. Hon 

ritade upp cirklar med olika måsten som hon måste ta beslut i och för varje beslut 

som hon fattade och om det var ett riktigt beslut försvann tanken. Om den kom 

tillbaka var det ett felaktigt beslut.  

 

”Jag bollade idéer med rådgivaren.” 
 
”Jag fick jobba mycket med mig själv… och mina tankar.” 

 

 

Doris, kvinna med sömnbesvär upplever av det motiverande samtalet var ett bra 

hjälpmedel som har gett henne grunderna till att tänka och bete sig på ett 

hälsosammare sätt. Doris tycker hon har fått verktygen genom det motiverande 

samtalet.  

 

”Just då var det väldigt bra på… och hjälpte mig att tänka annorlunda.” 
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”Jag tycker ju ändå att jag ju fått verktygen så nu är det jag själv som måste 
använda det.”  
 

 

Motstånd/Ambivalens 

Motstånd och ambivalens förekommer ofta när det gäller sömnbesvär. Det är 

förståeligt eftersom personkemin mellan individen och MI rådgivaren inte alltid 

passar ihop. Det kan även vara jobbigt att öppna sig med sina problem inför en 

helt främmande person. 

 
Carina, kvinna med sömnbesvär tar upp att det kan uppkomma motstånd och 

ambivalens i det motiverande samtalet och att det är kändes jobbigt i början att 

prata om sina problem. Carina upplever det motiverande samtalet som bra men 

jobbiga. 

 
”Det var jobbigt att prata om det… stängde in mig… ville inte visa utåt att 
jag hade problem ville stänga på locket.” 

 

 

Doris, kvinna med sömnbesvär upplever att det var svårt med både smärta och 

sömnbesvär och därför blev det jobbigt att prata med främlingar oavsett om det är 

deras yrke och de är professionella. 

 

”Första gången… så vet man ju inte riktigt hur mycket man vill tala om och 
så där.”  

 

 

Vilka erfarenheter och kunskaper finns kring det motiverande samtalet?  

Teman: Erfarenhet/Kunskap  

 

Erfarenhet/Kunskap 

Erfarenhet och kunskap är lärorikt att byta med varandra. Alla människor kan göra 

en förändring genom att se möjligheterna. Kvinnorna har fått större kunskap och 

erfarenhet om hur viktigt sömnen är för att må bra och att det är viktigt att minska 

sina krav för att orka. 
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Anna, MI-rådgivare berättar att det krävs att man använder sig av MI regelbundet 

för att bygga på sina erfarenheter och kunskaper. Det är jättebra om all personal 

inom samma verksamhet har gått MI utbildningen för att kunna byta erfarenheter 

med varandra. Anna har jobbat många år med att hjälpa människor med 

sömnbesvär och därför är det positivt att se att MI-utbildning är en bra metod för 

att få fram mer av vad problemet egentligen är.  

 

”Jag tycker jag får fram mer av deras budskap till problemet… mera än 
tidigare.” 
 
”Har man jobbat länge… som jag utifrån det traditionella sättet… att jag är 
rådgivare… nu är det baserat på deras behov… och kvinnorna blir därmed 
mer delaktiga och motiverade.” 

 

 

Berit, MI-rådgivare tror att alla människor har möjlighet till att förändra sig, Det 

låter bra att se framåt men ofta behövs det en tillbakagång för att se vad som 

orsakat problemen. 

 

”Jag tror själv att en människa har möjlighet att göra sina förändringar… vi 
försöker ha lite mer här och nu perspektivet gå framåt…se att det finns 
möjlighet till förändring.” 

 

 

Carina, kvinna med sömnbesvär har slutat låta tankarna ligga och gro, istället 

rensar hon bort så mycket som möjligt. Hon har gjort stora framsteg med att 

försöka vara neutral när hon går och lägger sig och hon har fått insikt i att sömnen 

är viktigt. 

 

”Sömnen påverkar mycket… viktigt med ordentligt sömn… att man blir 
utvilad.” 

 

 

Doris, kvinna med sömnbesvär fick lära sig under MI-samtalet att schemalägga 

när hon skulle ta en promenad. Hon var tvungen att tänka både före och efter. Hon 

var tvungen att lägga sig och vila efter sina promenader eftersom det då redan 

kändes i kroppen. Vissa saker kan fast det är roligt, ta på henne för mycket. Om 
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hon är för mycket i farten blir det som en stress. Doris upplever sin 

schemaläggning som en bra struktur för att hon ska återhämta sig och vila. 

 

”Att det var viktigt med återhämtning och vila.” 
 

 

Hur har sömnbesvären varit?  

Teman: Smärta/Oro/Grubbleri/Stress  

 

Smärta/Oro/Grubbleri/Stress 

Oro, grubbleri och stress är vanligt när det gäller sömnbesvär och det kan påverka 

hela individens liv. Om det är svårt att somna är det lätt hänt att detta blir en 

stressfaktor inför sänggåendet. 

 

Anna, MI-rådgivare anser att det uppstår oro och grubbleri när det gäller 

sömnbesvär. Det kan vara att det är något annat problem som ligger till grund eller 

att kvinnan helt enkelt inte kan sova och det gör personen orolig. 

 
”Det är väldigt vanligt när det gäller sömnen… oro och grubbleri… oron 
förstärker problemet.” 

 

 

Carina, kvinna med sömnbesvär anser att all oro, grubbleri och stress gjorde så att 

allt blev påverkat, både jobb, fritid och sömn. Hon ville inte visa att hon hade 

problem, ville känna sig så duktig som möjligt. Carina upplever att det funnits 

mycket stress och oro inför sömnen. 

 

”Jag hade arbetsrelaterad stress… som satte igång en massa tankar… som 
bidrog till att jag inte kunde slappna av när jag kom hem från jobbet… trots 
tröttheten kunde jag inte somna när det var dags… allt blev lidande och jag 
hamnade i obalans… blev på dåligt humör och stressad för att gå och sova.” 
 
”Kommer jag kunna sova nu?” 
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Doris, kvinna med sömnbesvär upplever en viss oro på grund av smärta, sömnen 

och hur det ska fungera ekonomiskt att vara borta från jobbet samt hur det blir när 

Doris är tillbaka på jobbet. Det blir mycket från många olika håll i hennes liv. 

 

”Det började ju egentligen med smärtan… men sen också det här med 
oron… att jag vart som mer orolig över hur det kommer att bli… och sen 
jobb… å att jag började grubbla över ekonomi å… Det kändes att det hade 
varit så mycket bakslag.”  

 

 

Vilka förändringar kan man genomföra utifrån ett motiverat samtal? 

Teman: Förändring  

 

Förändring 

Förändring kan ske med hjälp utav det motiverande samtalet genom att få 

människor att se till problemen. Att genomgå en förändring brukar oftast ske 

under en längre tid. Det är viktigt att lära sig hantera sina förändringar så att det 

fortsätter i samma riktning och att komma en bit på vägen är alltid positivt. 

 

Berit, MI-rådgivare ser endast en förändring hos hälften av de hon träffar eftersom 

det kan ta länge att genomgå en förändring. Samtalen är ibland under en kortare 

period och då hinner man inte se så stora förändringar. En tanke kan förändra ett 

beteende hos en individ och det är positivt. 

 

”Bara av att kvinnor förändrar en tanke… leder det till att de beter sig på ett 
visst sätt.” 

 

 

Carina, kvinna med sömnbesvär hade arbetsrelaterad stress som påverkade hennes 

sömn och eftersom hon inte jobbade enligt vad arbetsgivaren ville så hann hon 

inte med produktionen. MI-rådgivaren ledde Carina att arbeta utifrån hur 

arbetsgivaren ville att hon skulle arbeta. Carina har kommit en bra bit på vägen 

genom att ändra sitt arbetssätt och ta tag i saker med detsamma för att få bort sina 

tankar.  Hon upplever att MI-rådgivaren fick henne att förstå allvaret och 

förhindra att hon skulle gå in i väggen. 
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”Hon fick mig att ta klivet… att förhindra att gå in i väggen… och jag 
förstod allvaret med sömnbesvären.” 
 
”När tankarna kommer på kvällen… så försöker jag tänka… att det där tar 
jag itu med imorgon.” 

 
 

Doris, kvinna med sömnbesvär började tänka om och har genomgått förändringar 

genom att inte ta på sig för stor belastning. Hon har fortfarande problem på jobbet 

men det tar tid att lära sig hantera stress. 

 

”Hon fick mig att tänka om.” 
 
”Idag tycker jag att jag har hittat mer balans… men ändå är det lätt när 
man kommer tillbaka till jobbet… att man hamnar i samma som förut… att 
man inte riktigt tar sig tid… till det här som man behöver göra.” 

 

 

På vilket sätt kan motiverande samtalet, MI ha betydelse för en 

livsstilsförändring? 

Teman: Självinsikt, Bemötande, Uppföljning, MI som komplement 
 
 
Självinsikt 

Självinsikt är viktigt men ibland kan den saknas hos individen. Carina och Doris 

har fått självinsikt över sina sömnbesvär.  

 

 

Anna, MI-rådgivare berättar att kvinnorna blir mer delaktiga och därmed mer 

motiverade när de får självinsikt. 

 
”Kvinnorna blir mer vakna… och får insikt… och det kräver att de måste 
tänka själva… och komma med egna förslag som rådgivaren kan bekräfta 
utifrån sina kunskaper.” 

 

 

Berit, MI-rådgivare anser att det är viktigt med självinsikt och ibland kan 

individen sakna den.  
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”Där kan det vara att personen tycker på ett visst sätt… men främjar då för 
ett annat sätt… och det handlar ju då om en diskrepans hos individen… man 
saknar självinsikt.” 

 

 

Carina, kvinna med sömnbesvär har fått självinsikt och förstår nu att det är viktigt 

med ordentlig sömn och att man blir utvilad. 

 

”Nu vet jag hur sömnen påverkar mycket i ens liv… och hur viktigt det är 
med sömn och känna sig utvilad… kunna prioritera och tänka på sig själv 
och ens eget bästa.” 

 

 

Doris, kvinna med sömnbesvär fick lära sig säga nej till vissa saker för att inte 

göra mer än vad hon egentligen orkar. 

 

”Sen att jag skulle ta mer tid för återhämtning och avslappning… att det gör 
att kroppen kommer igen… och jag somnar lättare.” 

 
 

Bemötande 

Ett bra bemötande är en viktig del inom det motiverande samtalet. Båda kvinnorna 

med sömnbesvär har blivit väl bemötta av MI-rådgivarna och det är betydelsefullt 

när man ska prata om sina problem. 

 

Carina, kvinna med sömnbesvär upplevde att MI-rådgivaren visade ett bra 

bemötande. 

 

”Hon var jättebra… hon fick mig att ta klivet att förhindra att gå in i 
väggen.” 

 

 

Doris, kvinna med sömnbesvär anser att den andra MI-rådgivaren hade ett bättre 

bemötande än den första och därför var det mycket lättare att öppna sig. 

 

”Jag tror det har mycket att göra med henne personligen… att jag upplevde 
att hon var väldigt lätt att prata med… jag skulle inte ha upplevt att det 
skulle kännas likadant att ha det samtalet med en läkare.” 
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Uppföljning 

Uppföljning kan ske via telefon och MI-rådgivarna kan hjälpa människor vidare 

om det behövs och det är bra att de inte släpper taget fastän det motiverande 

samtalet inte var till någon större hjälp.  

 

Anna, MI-rådgivare brukar ha uppföljning på telefon och upplever att det är roligt 

att höra om personerna har genomgått någon förändring. 

 

”Vi har uppföljning på telefon ett halvår efter de varit hos oss… för att höra 
om de gjort någon förändring… annars kan vi hänvisa dem till annan 
hjälp.” 

 

 

Berit, har ingen uppföljning. Hon erbjuder kvinnorna att komma tillbaka om de 

önskar fler samtal.  

 

 

Carina har fått vara delaktig och bestämma om hon var i behov av fler samtal. 

 

”Nä utan det var ju som bara…ja efter andra träffen då så sa hon… så 
frågade hon vad jag kände själv.. om jag kände att jag behövde mer…mer 
stöd av henne då…men jag tyckte inte  det…utan jag tyckte som om att jag 
hade fått reda upp det där.”  

 

 

Doris tar upp att det motiverande samtalet var till stor hjälp och hon upplevde det 

bra att hon kände sig välkommen tillbaka om hon behövde fler samtal. 

 

”Hon sa att jag var välkommen att höra av mig om jag behöver.” 
 
”Det skadar ju aldrig med sådana här samtal… jag tycker alla skulle 
egentligen behöva få gå på sånt.” 
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MI som komplement 

MI som komplement är betydelsefullt om det finnas andra behov av hjälp på sidan 

om det motiverande samtalet. Det beror på vilka problem som ligger till grund för 

sömnbesvären, det motiverande samtalet är ett komplement till annan behandling. 

 

Anna, MI-rådgivare anser att man har hjälp av det motiverande samtalet när man 

har svårt att få fram vad problemet är. 

 

”MI är komplement till annan behandling för vissa gånger når man inte 
fram till individen och då är MI suveränt.” 

 

 

Doris, kvinna med sömnbesvär fick medicinering mot smärta, fick samtala och 

träffa olika professionella människor som hjälpte henne både med smärtan och 

sömnbesvären. Doris berättar att hon varit i behov av både det motiverande 

samtalet och annan hjälp. 

 

”Jo, jag hade ju läkare samtidigt… så jag fick ju medicin mot smärtan för 
att kunna sova bättre.” 
 
”Jag fick ju komma till XXXX där jag hade samtal med psykolog och kurator 
pratade om ekonomi och sen träffade jag sjukgymnast, läkare och 
arbetsterapeut. Remitterade mig till XXXX och där hade man en 
kontaktperson… det var en sjukgymnast…sen alla var ju medveten om… det 
här med smärtproblematiken och allt runt omkring vi hade ju lektioner om 
hur smärtan påverkar… och hur viktigt sömnen är hur man ska kunna hitta 
det bästa för att kunna somna lättare… må bättre och vad som är viktigt.” 

 

 

Hur kan man se att det gjorts en förändring, hur är sömnen idag? 

Teman: Sömnen idag 

 
Sömnen idag  

Båda kvinnorna har fått tillbaka en del av sömnbesvären men kan ta itu med 

besvären på ett bättre sätt än förut. 

 

Carina upplever att det har varit betydelsefullt att ta itu med tankarna på en gång 

för att få bort sina måsten. Hon har förändrats även fast en del av sömnbesvären 

har återkommit men nu kan hon handskas lite bättre med sina tankar på kvällarna. 
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 ”Jag har fått tillbaka en del av sömnproblemen… och vissa nätter tar det 
längre tid att somna… jag ligger och funderar… men försöker tänka… att 
det där tar jag när jag är vaken.” 

 

 

Doris fick lära sig planera, tänka och känna efter hur mycket energi hon hade så 

det inte blev för många aktiviteter.  Blir det för mycket för Doris säger kroppen 

säger ifrån helst om hon har mycket smärta och då blir även sömnen sämre. Doris 

upplever sig kunna hantera sin vardag bättre idag samt att hon sover bättre än 

förut. 

 

”Fast jag har mycket smärta kan jag ändå hantera det på ett annat sätt… å 
jag tycker ju att jag för mesta delen sover ändå bra… bättre än jag gjorde 
här för något år sedan.”  

 

 

Hur upplevs det motiverande samtalet, MI? 

MI rådgivare  

MI rådgivarna upplever det motiverande samtalet som ett samtalsverktyg och att 

det blivit en positiv förändring sedan MI börjades användas eftersom man kan 

strukturera upp på ett bättre sätt. Utifrån det motiverade samtalet ses helheten, 

genom öppna frågor får de kvinnorna att berätta mer och man får även fram 

budskapet till problemet och vad som kan vara orsaken till det. Kvinnorna med 

sömbesvär kommer mer till tals och det motiverande samtalet är ett komplement 

till annan behandling.  

 

MI-rådgivare Anna anser att vissa gånger, när det är svårt att nå fram till 

personen, är MI suveränt. Det är viktigt att förbereda sig på vad som rådgivare ska 

tänka på inför samtalet med kvinnorna med sömnbesvär. Det krävs ett regelbundet 

användande av det motiverande samtalet för att bygga på sina kunskaper och 

erfarenheter, som rådgivare. 
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MI-metoden är även bra när det gäller etik och moral genom att problemen lyfts 

upp.  

Användning av bedömningssamtal med olika frågeställningar gör det lättare att 

kartlägga individen. Rådgivarna använder sig utav triangeln som innefattar 

kunskap, motivation och ork. För att sömnen ska komma igång behövs 

återhämtning för att få tillbaka orken. 

 

Rådgivarna reflekterar över vad personerna berättar, de ställer frågor på ett sätt 

som gör att kvinnorna blir medvetna om sitt problem. Ibland kan det bli mer 

djupgående samtal. Rådgivarna brukar skicka hem det som sägs och skrivs 

exempelvis ambivalenskorset för att se om kvinnorna har motivation och ork att 

bearbeta det hemma.  

 

 

Kvinnor med sömnbesvär 

Carina och Doris de båda kvinnorna med sömnbesvär i undersökningen upplevde 

motiverande samtalen som positiva och bra. De var till en början jobbiga eftersom 

de inte ville visa sina problem utåt och de upplevde att det var svårt att veta hur 

mycket de ville berätta.  

Det andra samtalet var mer avslappnat och det kändes lättare att prata med 

rådgivaren för att hon hade ett bra bemötande, kanske hade det med hennes 

personlighet att göra.  

Även fast det kändes jobbigt så fick MI-rådgivaren kvinnorna att ta klivet att 

ändra sina beteenden. Båda kvinnorna med sömnbesvär blev motiverade av 

rådgivaren och kände sig delaktiga i samtalen. De motiverande samtalen fick 

kvinnorna att tänka om och att lära sig ta itu med saker och planera så att energin 

räcker till. 

 

En tolkning kan göras att MI är en bra metod som både hjälper de som arbetar 

med rådgivning och de som behöver rådgivning och hjälp. MI har ökat Carina och 

Doris självinsikt och motivation att vilja göra förändringar för att få en bättre 

sömn. 
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Hur hjälper MI kvinnor med sömnbesvär? 

MI-rådgivare 

MI-rådgivarna Anna och Berit anser att det motiverande samtalet kan förändra 

kvinnors tankar som har med oro, grubblerier och stress att göra och som ligger 

till grund för deras sömnbesvär. Kvinnorna med sömnbesvär får ökad insikt och 

det kräver att de måste tänka själva och komma med egna förslag som sedan MI-

rådgivarna bekräftar utifrån sina kunskaper. De jobbar för att få fram vad 

problemet är. Det motiverande samtalet är baserat på kvinnornas egna behov och 

kvinnorna blir mer delaktiga och motiverade.  

 

MI-rådgivarna tycker att det är bra om all personal går MI-utbildningen. Därmed 

kan man byta erfarenheter med varandra, vilket är nyttigt för att veta hur man ska 

bemöta kvinnor med sömnbesvär på bästa möjliga sätt, helst om de är 

motsträviga. MI-rådgivare Anna har uppföljning på telefon. Om samtalet inte 

hjälper kan hon hänvisa kvinnorna vidare till annan hjälp. 

 

MI-rådgivarna menar att personer som tycker på ett visst sätt men gör på ett annat 

sätt och då handlar det om diskrepans hos individen som saknar självinsikt. Yngre 

kvinnor har lättare att göra förändringar. MI-rådgivarna tror att människor har 

möjlighet att göra förändringar genom att ha mer här och nu perspektiv och gå 

framåt istället för att tänka på det som varit. 

Det kan tolkas som att äldre kvinnor som levt länge i samma mönster har svårare 

att förändras. 

 

 

Kvinnor med sömnbesvär 

Båda kvinnorna med sömnbesvär har efter alla samtal fått vetskap om hur viktigt 

det är med sömnen och hur mycket den påverkar ens liv. Att prioritera och tänka 

på sig samt själv hur viktigt det är med återhämning och vila. Kvinnorna fick 

jobba med sig själva och sina tankar, de fick bolla idéer med MI-rådgivaren och 

lärde sig ta beslut för att få bort tankar och måsten i livet. Kvinnorna med 

sömnbesvär fick lära sig säga nej till vissa saker för att kunna återhämta sig lättare 

och då bli mer avslappnad och för att kroppen ska hinna komma igen. De fick 

börja ta tag i problemen direkt istället för att låta dem ligga och gro, samt vara 
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neutrala när de går och lägger sig. En av kvinnorna med sömnbesvär upplevde 

MI-metoden som ett komplement till annan behandling. 

 

Det kan tolkas som att kvinnorna med sömnbesvär fått insikt om hur viktigt det är 

med sömnen. Det ligger olika saker till grund för sömnbesvären och därmed kan 

det behövas andra behandlingar i samband med det motiverande samtalet. 

 

 

Har någon förändring gjorts? 

MI-rådgivare 

MI-rådgivarna upplever att det motiverande samtalet leder till en förändring, bara 

av att få igång sömnen och skapa rutiner. 

 

MI-rådgivarna menar att livsstilsförändringar sker under en lång process och de 

hinner inte se mer än hälften av de personer de samtalar med, göra förändringar. 

Det kan bero på att en del människor behöver längre tid på sig att förändras medan 

andra remitteras vidare av olika skäl. Kvinnor som förändrar en tanke beter sig 

annorlunda och det är ett stort steg framåt.  

 

Det är viktigt för kvinnor med sömnbesvär att hitta motivation för att göra en 

livsstilsförändring. MI-rådgivarna och kvinnorna arbetar tillsammans fram olika 

vägar och praktiska lösningar.  

 

 

Kvinnor med sömnbesvär 

Kvinnorna med sömnbesvär har gjort förändringar i sina tankar och beteenden. De 

har minskat kraven på sig själva, planerar mera och tar inte på sig mer än vad de 

orkar och det har varit betydelsefullt. Båda kvinnorna har dock fått tillbaka 

sömnbesvären och vissa nätter tar det längre tid att somna. Kvinnorna upplever att 

sömnbesvären idag har kommit tillbaka på grund av stress på jobbet samt över tid 

och ekonomi som inte räcker till. Kvinnorna sover ändå bättre än för några år 

sedan och de har hittat mer balans i livet. Deras kunskap har blivit större om hur 

viktig sömnen är och även hur viktigt det är att tänka på sig själv och sitt eget 

bästa för att må bra. 
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Tolkningar kan göras att förändringar har gjorts i tankar och beteenden som 

hjälper kvinnorna med sömnbesvär att hantera sina besvär. MI har hjälpt dem att 

bli mer medveten om sina problem och de har lättare att hantera sömnbesvären om 

eller när de kommer tillbaka. De har fått ett hjälpmedel som de kan ta fram om de 

upplever att de faller tillbaka i gamla livsstilsmönster igen.    

 

Diskussion  
Metoddiskussion 

Författarna av uppsatsen hade från början i sitt urval endast kvinnor med 

sömnbesvär men eftersom det var mycket svårt att få tag i undersökningspersoner 

och det fanns en tidsplan att följa, ändrades ämnet till kvinnor med sömnbesvär 

samt MI-rådgivare. Detta kan bero på att det är ett litet samhälle och det är ett 

känsligt ämne. Undersökningspersoner söktes på annan ort vilket inte hjälpte när 

det gäller kvinnor med sömnbesvär, men en av MI-rådgivarna fanns tillgänglig i 

en annan stad. Undersökningspersonerna hade kunskap inom området och egna 

erfarenheter. Författarna av uppsatsen tror att kvaliteten på datainsamlingen hade 

blivit bättre om fler undersökningspersoner nåtts. 

 

Från början var det meningen att en av författarna skulle genomföra alla intervjuer 

men för att båda författarna skulle få en subjektiv känsla av intervjuerna 

bestämdes att den sista intervjun skulle göras av den andre författaren. Efteråt 

ifrågasatte författarna tillsammans om det istället hade varit bättre om en person 

gjort alla intervjuer, det kan ha varit både fördelar och nackdelar med att vara två 

som intervjuat. Fördelar är att båda fick erfarenhet och en mer helhetskänsla i 

undersökningen en nackdel kan ha varit att det störde för den som redan hade 

påbörjat analysen efter de första intervjuerna.  

 

Efter sammanställningen av intervjuerna har författarna arbetat med materialet i 

form av meningskoncentrering vilket betyder att intervjumaterialet formuleras 

mer koncist. Kvale (34) skriver att risken med meningskoncentrering dock är att 

man riskerar att reducera för mycket text och att väsentliga uttalanden inte 

kommer med. 
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En nackdel med kvalitativa intervjuer kan vara att undersökningspersonerna inte 

upplevde frågorna på samma sätt som författarna menade. Författarna kan ha 

tolkat på ett helt annat sätt än vad intervjupersonerna berättat men anser att det 

hade blivit annorlunda eller sämre resultat ifall det hade skett via en 

enkätundersökning istället för intervjuer. Det hade troligtvis blivit fler svar 

eftersom det hade skett anonymt men inte lika bra och ingående som vid 

intervjuer. 

 

Författarna av uppsatsen tror att det hade framkommit mer information om 

tidsplanen varit längre och att en enkätundersökning inte hade gett samma 

resultat. Med intervjuer undviks missförstånd och det är lättare att komma intervju 

personerna närmare. Den kvalitativa intervjun var bra eftersom författarna hann 

förbereda både sig själva och de som skulle intervjuas. Frågorna var entydiga och 

inte ledande så intervjupersonerna fick svara öppet på varje fråga. Intervjuerna 

utfördes i respondentens eget hem eller egen arbetsplats eftersom det ansågs vara 

en trygghet för intervjupersonerna. Författarna tolkar att det är en mycket god 

kvalitet på undersökningen, frågorna har besvarats utifrån syftet och alla olika 

steg har följts för att strukturera upp uppsatsen på ett korrekt sätt. 

Bryman (30) skriver att det som kan ha haft betydelse för studien är 

ordningsföljden på frågorna eftersom det kan påverka svaren. Författarna tror att 

det kan ha haft betydelse om frågorna som riktades till kvinnorna med 

sömnbesvär var känsliga frågor. Att banda intervjuerna gjorde 

undersökningspersonerna nervösa, författarna uppmärksammade att när 

bandspelaren slogs av blev samtalet och mötet mer avslappnat. Repstad (32) 

menar att det är fördel att använda bandspelare eftersom intervjuaren slipper 

anteckna och kan koncentrera sig på vad som sägs både muntligt och med 

kroppsspråket. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av undersökningen klargör frågeställningarna utifrån syftet att det 

motiverande samtalet hjälper kvinnor med sömnbesvär att genomgå en 

livsstilsförändring. Det motiverande samtalet är ett samtalsverktyg som ger stöd 

och hjälp både för MI-rådgivaren och för kvinnan med sömnbesvär. Det som 
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strävas efter är att kvinnorna ska få insikt över vad problemen till sömnbesvären 

är och hur de kan motiveras till en förändring.  

Både MI-rådgivarna och de två kvinnor med sömnbesvär som har intervjuats 

anser att det motiverande samtalet är en bra metod och att man utifrån den kan 

göra livsstilsförändring. Det som framkom under intervjuerna var att 

sömnbesvären har kommit tillbaka för kvinnorna och MI-rådgivarna berättade att 

de kan hänvisa vidare till annan hjälp. 

 

En ny fråga som kom upp var att om kvinnan har fått tillbaka sina sömnbesvär 

kanske det behövs fler samtal. Att det är betydelsefullt att en uppföljning görs om 

det finns behov av fler samtal eller annan behandling. En annan fråga som kom 

upp var bemötandes betydelse för MI-samtalet. MI är en bra metod men om det 

finns brister i bemötandet så ger det negativa konsekvenser för hur MI-samtalet 

upplevs och utvecklas.   

  

Det har inte gjorts så många studier angående hur det motiverande samtalet kan 

hjälpa kvinnor med sömnbesvär och därför är det svårt att jämföra. Denna studie 

visar att kvinnor drabbas oftare av sömnbesvär än män. Det motiverande samtalet 

används i förändrings och behandlingsarbete inom rehabiliteringsområde där 

människor behöver stöd och hjälp att ändra sina beteenden och göra en 

livsstilsförändring. Från resultatet av intervjuerna tolkar författarna av uppsatsen 

att det är viktigt att människor blir medvetna om sina problem för att de ska kunna 

genomföra förändringar och att det finns mer positivt än negativt med det 

motiverande samtalet. 

 

Författarna av uppsatsen tolkar att MI-rådgivarna bör ha ett bra bemötande under 

det motiverande samtalet visa empati och lyssna till individen. I början av ett 

samtal bör stämningen lättas upp eftersom kvinnorna tycker att det är ett känsligt 

ämne att prata om. Yngre kvinnor har lättare att ändra sin livssituation än äldre 

kvinnor och att det har att göra med att de äldre levt länge i sina mönster och att 

det blir svårt att ändra på dessa.  

 

Det tar lång tid att genomgå en livsstilsförändring, bara att få ordning på 

sömnbesvären, få orken tillbaka och komma ur den onda cirkeln, tar tid. 
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MI är under utveckling i Sverige och många professioner använder redan idag 

samtalsmetoden i sitt arbete med människor. Holm Ivarsson (19) anser att MI är 

en samtalsmetod som sprids snabbt i Sverige i dag. Metoden kan användas inom 

många behandlingsområden för att förebygga, behandla samt förhindra sjukdom 

och ohälsa.  

Författarna av uppsatsen upplever att MI är något som alla skulle få ta del av och 

lära sig som ett hjälpmedel för sig själv och i varje möte med en annan människa. 

MI har ett förhållningssätt som ger stöd och hjälp till människor hur de ska 

förhålla sig till andra människor.  

 

Hilmarsson (29) beskriver att den motiverande feedbacken ska få människan att 

tänka om sitt behov av en förändring och fatta beslut om att göra en förändring.  

Författarna av uppsatsen anser att det stämmer bra utifrån intervjuerna med både 

kvinnorna med sömnbesvär och MI-rådgivarna att det motiverande samtalet kan 

hjälpa att få människan att göra förändringar genom att tänka om och ändra sina 

beteenden. 

 

Barth och Näslund (22) skriver att klienten ska uppleva att MI-rådgivaren är en 

empatisk lyssnare. För att reflektioner ska bli till en läkande kraft måste 

rådgivaren ha ett äkta intresse för den som berättar och en önskan om personens 

utveckling.  

Författarna av uppsatsen upplevde från intervjuerna med MI-rådgivarna att de 

hade ett stort intresse för kvinnorna att hjälpa dem göra förändringar för att må 

bättre och rådgivarna var bra lyssnare och reflekterade utifrån vad kvinnorna 

berättade. 

 

Bemötandet är viktigt det är där tryggheten och förtroendet skapas som ska ligga 

till grund för den fortsatta kontakten. Viktiga byggstenar i MI är att lyssna och 

bekräfta, visa respekt för människans självbestämmande och tro att det finns en 

inneliggande kraft hos alla människor.  

Många människor som har sömnbesvär kan ha svårt att veta vad de ska göra och 

vad problemet är. MI kan då vara en bra metod att hjälpa människan och att få en 

bättre förståelse var det underliggande problemet är till sömnbesvären.  
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Eftersom sömnbesvär ses ofta som en verkan av något annat är det viktigt att se 

hela människan i ett helhetsperspektiv för att göra en bedömning om någon annan 

medicinsk behandling behövs.   

MI kan vara ett komplement till annan behandling men kan också vara en bra 

början till en behandlingsprocess. MI kan hjälpa människan att se sig själv, få 

större förståelse för sitt problem och öka viljan att ta itu med problemet och 

därmed bli mer motiverad till andra behandlingsmetoder. Det kan också vara en 

bra förberedelse för vidare medicinska behandlingar.   

 

MI är ingen metod som botar sömnbesvär men att den hjälper människor att bli 

mer medvetna om att de själva kan påverka sina sömnbesvär genom att göra 

förändringar i livet som gör att de mår bättre.  

 

Hetta och Nagy (6) skriver att det gjorts forskning på sömn dock mycket 

begränsat vad det gäller sömn och MI.  

Författarna av uppsatsen tror att förklaring till detta kan vara att sömnmönster 

finns med som en liten del i en större livsstilsförändring och därför inte ges så 

mycket uppmärksamhet. Uppenbarligen är det viktigare att fokusera på andra 

beteenden. 

 

Miller och Rollnick (20) skriver att MI är inte ett universalmedel som botar 

sjukdomar, den är inte lätt att använda och den hjälper inte alla människor.  

Författarna av uppsatsen får en förståelse av att MI är en metod som inte är så lätt 

att använda. Det behövs både tid och erfarenhet för de som använder sig av 

metoden och anser att MI-rådgivaren har stor betydelse för hur samtalet utvecklas 

men det beror också på samspelet mellan MI-rådgivaren och den person som har 

samtalet för sina sömnbesvär. Finns det en öppen kommunikation mellan MI-

rådgivaren och kvinnan kan det hjälpa kvinnan att öppna upp sina egna tankar till 

vad som kan orsaka sömnbesvären. Oftast finns svaret hos kvinnan själv och med 

hjälp av rådgivarens frågor får kvinnorna perspektivet och kan hitta egna 

lösningar. Rådgivare behöver då bara ge stöd för vidare förändring.  

 

Det är av stor betydelse för hur samtalet utvecklas om MI kan hjälpa alla kvinnor 

med sömnbesvär. 
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Utifrån vad undersökningsresultat visar har det motiverande samtalet hjälpt de 

intervjuade kvinnor att få en ökad förståelse för sina problem. De upplever att de 

lättare kan hantera situationer som påverkar deras sömnbesvär. Rådgivarna 

upplever att MI är ett bra hjälpmedel i deras arbete med människor som har 

sömnbesvär. 

 

Konklusion  
Frågeställningarna kan besvaras enligt följande:  

MI upplevs vara ett bra hjälpmedel både för rådgivarna och för kvinnorna med 

sömnbesvär    

MI kan hjälpa kvinnor med sömnbesvär, genom att de får mer självinsikt och 

förståelse om sina problem 

MI har hjälpt kvinnorna att göra förändringar i livet för att nå en bättre sömn. 

Genom att de har gjort förändringar i sina tankar och beteenden har de lättare att 

hantera sin livssituation. De upplever att de har fått hjälpmedel med sig genom att 

de kan påminna sig själva om vilka förändringar de bör göra om de börjar falla 

tillbaka i gamla mönster igen.    

 

 

Utifrån undersökningens syfte tas denna slutsats:  

MI kan hjälpa kvinnor med sömnbesvär och författarna anser att MI är en 

användbar metod och det finns inga hinder att använda MI inom behandlingen av 

sömnbesvär när det handlar om att vägleda personen bland tankar om problem för 

att finna en plan för förändring. 

Dock kan inte författarna av uppsatsen dra generella slutsatser att MI hjälper alla 

kvinnor med sömnbesvär.  

Därför är det betydelsefullt att mer forskning görs av MI tillsammans i 

behandlingen inom sömnproblematiken.  
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Slutord  

Författarna av uppsatsen vill avsluta med några ord citerad Liria Ortiz (23) enligt 

följande:  

”Det som först av allt är viktigt är att du behandlar dig själv med 
förståelse och värme. Bemöt dig själv som om du vore en person som 
ser och lyssnar på dig med känsla, med värme i rösten. I nästa steg 
bör du fokusera på vad som är det minsta du kan göra just nu för att 
komma på banan igen. Att ta det första steget brukar vara det svåraste 
- sen blir det lättare.” (s. 239)  
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Bilaga 1 

Informationsbrev till MI-rådgivare 

 

Inbjudan till ett intressant och viktigt projekt.  

Inbjudan att delta i en vetenskaplig studieundersökning inom 

Rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall/Östersund. 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor med sömnbesvär upplever att det 

motiverande samtalet hjälpt dem att göra livsstilsförändring för att få bättre sömn.  

Studierna sker under vetenskaplig handledning och resultatet av undersökningen 

presenteras som en akademisk uppsats vid Mittuniversitetet.  

 

För att nå syftet med studierna har vi önskemål att intervjua en person som arbetar 

med motiverande samtal och några kvinnor med sömnbesvär som haft 

motiverande samtal. Konfidentialitet och datasäkerhet garanteras. Det menas att vi 

som forskare inte lämnar ut den information som delges oss till andra individer. I 

vår uppsats namnges inga deltagare och det ska inte gå att identifiera deltagande 

personer. Deltagandet är frivilligt och de personer som väljer att delta i intervjun 

kan när som helst avbryta sitt deltagande utan förklaring. Datainsamling sker med 

hjälp av en bandspelare för att samtalet ska flyta bättre och att inte data ska gå 

förlorad. Inspelningen och utskrifterna från intervjuerna blir endast tillgänglig för 

oss i vårat studiearbete och kommer att förstöras så snart uppsatsen är färdig och 

examinerad.  

 

Vi som är intresserad av att göra studien heter: 

Maria Carlsson XXX-XXX maka0611@student.miun.se 

Mariza Lyngmark XXX-XXX maly0100@student.miun.se  

 

Vår handledare på Mittuniversitetet heter: 

Bengt Åkerström XXX-XXX bengt.akerstrom@miun.se 

 

Ta gärna kontakt med oss om ni undrar över något. 

Med vänlig hälsning/Maria & Mariza 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till kvinnor med sömnbesvär 

 

Hej!  

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor med sömnbesvär upplever att det 

motiverande samtalet hjälpt dem att göra livsstilsförändring för att få bättre sömn.   

Undersökningen görs som en personlig intervju där data samlas in genom att 

några frågor besvaras som handlar om det motiverande samtalet och vilka 

upplevelser som finns hos kvinnorna. För att samtalet ska flyta lättare och data 

inte ska gå förlorad används bandspelare som hjälpmedel under intervjun. 

Intervjuerna kommer även att kompletteras med relevant litteratur för att besvara 

studiens syfte.  

 

Allt material behandlas med konfidentiellt och datasäkerhet. Det innebär att vi 

som forskare inte lämnar ut information till annan person. Inga personer namnges 

och allt undersökningsmaterial förstörs efter att uppsatsen har examinerats. 

  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan att 

lämna någon förklaring.  

 

Resultatet av denna studie kommer att presenteras som en akademisk uppsats 

inom Rehabiliteringsvetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall/Östersund.  

 

Vi som kommer att skriva denna uppsats och genomföra intervjuer heter: 

Maria Carlsson XXX-XXX maka0611@student.miun.se 

Mariza Lyngmark XXX-XXX maly0100@student.miun.se  

 

Vår handledare på Mittuniversitetet heter: 

Bengt Åkerström XXX-XXX bengt.akerstrom@miun.se 

 

 

Maria och Mariza 
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Bilaga 3 

Intervjuguide  

 

MI rådgivare 

Beskriv hur du arbetar med motiverande samtal, MI? 

Hur upplever du att MI hjälper kvinnor med sömnbesvär? 

 

 

 

Kvinna med sömnbesvär 

Beskriv hur du upplever det motiverande samtalet, MI för dina besvär? 

Har du gjort någon förändring? 

Vilken förändring har du gjort? 

Hur är sömnbesvären idag? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


