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MI (Motivational Interviewing) är en samtalsmetod som avser att förbereda individer för 

förändringar. Socialstyrelsen (2004) anger i sina riktlinjer att svensk skolhälsovård ska 

använda evidensbaserade metoder i det hälsopedagogiska arbetet. Fortlöpande utbildning i 

MI har genomförts de senaste åren. Skolsköterskan har en god inblick i skolelevers 

hälsoläge avseende ohälsosamma levnadsvanor, och har dessutom en möjlighet att påverka 

dessa. Syftet med studien är att undersöka skolsköterskors användning av MI i sitt 

omvårdnadsarbete med gymnasieelever. Som omvårdnadsteoretisk ram användes Dorothea 

Orems egenvårdsteori samt Aaron Antonovskys salutogena perspektiv. 

Studien är en kvantitativ stickprovsundersökning. Enkätfrågorna omfattar skolsköterskors 

användning av MI i dagligt arbete, MI-teknikens grundprinciper samt eventuella behov av 

stöd och handledning för att vidmakthålla sina kunskaper i MI-tekniken. 

Resultatet visar att skolsköterskor använder MI i sitt omvårdnadsarbete i stor utsträckning 

och att metoden anpassas för implementering i det dagliga arbetet. Majoriteten anser att 

MI-metoden fungerar bättre än traditionell rådgivning vid livsstilsförändringar. 

Begränsningar utgjordes dock av grundprincipen att uppmärksamma förändringsprat hos 

eleven, samt att det finns ett stort behov av handledning och stöd för att vidmakthålla MI-

kunskaperna. I vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka vilket stöd och 

handledning det finns behov av och hur stöd och handledning bör utformas.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

Title: Motivational Interviewing – Motivational Talks. A quantitative study of MI-

trained school nurses´ use of MI in their nursing work with secondary school 

students.  

Department: School of Life Sciences, University of Skövde 

Course: Thesis in Nursing Care, 15 ECTS  

Author: Herrlander Törnquist, Emma; Stenmark, Marie 

Supervisor: Hellström Muhli, Ulla 

Pages:  42 

Month/year:  June 2011 

Keywords:  School nurse, MI, nursing, secondary school students, usability, 

implementation 

MI (Motivational Interviewing) is a conversational approach designed to prepare 

individuals for changes. Social Board specifies in its guidelines to Swedish school health 

services that they should use evidence-based practices in the health pedagogic work. 

Continuous education in MI has been implemented in recent years. School nurses have a 

good insight into the school students´ health mode for unhealthy living habits, and they 

also have an opportunity to influence these. The purpose of the study is to examine school 

nurses´ use of MI in their nursing work with secondary school students. Dorothea Orem’s 

self-care theory and Aaron Antonovsky’s salutogenic perspective were used as a 

theoretical frame. 

The study is a quantitative sampling. Survey questions covered the school nurses´ use of 

MI in daily work, MI-technique fundamentals, along with any need for assistance and 

guidance in order to maintain their skills in MI-technology. 

The result shows that school nurses are using their nursing work extensively and that the 

method adapts for implementation in their daily work. The majority believes that the MI-

method is working better than traditional advice at lifestyle changes. Limitations, however, 

consisted of the basic principle of paying attention to the students talk about change and 

that there is a great need for mentoring and support to maintain the knowledge of MI. In 

further research, it would be interesting to study support and what guidance is needed and 

how guidance should be designed.  
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Inledning 

Skolans hälsofrämjande roll har tydliggjorts genom Världshälsoorganisationen (WHO) 

projekt Hälsofrämjande skola på 1990-talet. Skolverket har övertagit och utvecklat 

projektet till Hälsofrämjande skolutveckling med målsättningarna goda lärmiljöer, gott 

skolklimat och utveckling av kvaliteten i arbetet kring specifika hälsofrågor (Skolverket, 

2011). Skolhälsovården i samarbete med skolans övriga personal är en viktig resurs i 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. Socialstyrelsen (2004) anger i sina 

riktlinjer för svensk skolhälsovård att evidensbaserade metoder ska användas i det 

hälsopedagogiska arbetet.  

Motiverande samtal (Motivational Interviewing), hädanefter nämnt MI, är en etablerad 

samtalsteknik och en evidensbaserad metod vid önskan om beteendeförändring främst när 

det gäller livsstil (Miller & Rollnick, 2002). Samtalsmetoden utvecklades under 1980-talet 

av forskarna William Miller och Stephen Rollnick för att öka behandlingsmotivationen 

inom vården av alkoholberoende. Motivationsaspekten är central och tekniken är 

sammanfattande, reflekterande, bekräftande och rådgivning ges endast på individens 

begäran (Miller & Rollnick, 2002). Rådgivning, framförallt i fråga om olika 

beteendeförändringar, har varit det vanligaste sättet som skolsköterskan har arbetat efter. 

Statens folkhälsoinstitut gav 2007 ut en skrift om MI i skolhälsovården i syfte att användas 

i samtal kring beteendeförändringar (Holm Ivarsson & Pantzar, 2007). Skolhälsovården har 

under 2000-talet implementerat samtalsmetoden MI.  

Att implementera nya metoder i en verksamhet kan stöta på hinder. Forskning visar att 

vissa skolsköterskor anser sig bekväma och trygga med metoden medan andra upplevt 

tidsbrist, för stora elevgrupper och en otydlig ledning på skolan. Behov av fortbildning har 

även framförts. Forsberg (2006) fann däremot att MI-metoden verkade enkel att genomföra 

och att många ansåg att de redan arbetade enligt metoden och inte skulle ha behov av 

någon längre utbildning. 

Vid litteratursökning fann författarna att få studier har gjorts avseende om MI-metoden 

används i svenska gymnasieskolor. Då väcktes intresset att studera detta. Av egen 

erfarenhet har det också konstaterats att användning av MI-metoden, dels inom 

skolhälsovården och dels inom dialysvården, där många kollegor som gått MI-utbildningen 

tyckt sig ha svårt med implementering i det dagliga arbetet samt uttryckt tidsbrist, behov 

av stöd och fortbildning i metoden.  Föreliggande studie avser att genom en enkät till MI-

utbildade skolsköterskor på ett antal kommunala gymnasieskolor, följa upp huruvida de 

använder metoden och om det finns några eventuella begränsningar, samt behov av stöd 

för att vidmakthålla kunskaperna.   

Motiverande Samtal – Motivational  Interviewing  

MI är en samtalsmetod som avser att förbereda individer för förändringar. För att 

underlätta ställs konstruktiva frågor som skall leda till beslut om att en förändring ska ske. 

MI utgår från att individen har en önskan om förändring av ett beteende. Vilken 

motivationsgrad individen har och hur viktig individen anser att förändringen är, 

kompletteras med individens egen bedömning av förmåga att klara uppgiften. När 
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individen känner motivation krävs det förmåga att genomföra förändringen. Genom MI-

metoden lyfts individens egna situationer, reaktioner, tankar och känslor fram. Faktorer 

som anses vara viktiga vid beteendeförändringar är upplevd självtillit, omgivningens 

betydelse, bemötande, tillgänglighet och socialt stöd (Hultgren, 2008). Genom att samtala 

på ett reflekterande och stödjande sätt minskar individens motstånd medan prat om 

förändring ökar. MI-metoden omfattar följande fyra grundprinciper (Miller & Rollnick 

2002): 

 Empati – att visa empati är grundläggande i MI, framförallt i det reflektiva 

lyssnandet där förståelse, i form av återberättelse visas.  

 Diskrepans – rådgivaren strävar efter att utveckla diskrepans genom att stimulera 

individen till att utveckla en känsla av att saker och ting inte är som de borde vara, 

och att något bör förändras. Grundläggande är att det är individen själv som ska 

argumentera för förändring. 

 Självtillit – att individen skall tro på sin förmåga att genomföra en förändring.  

 Rulla med motstånd – det finns olika sätt att bemöta motstånd hos en individ såsom 

att göra en reflektion, genom att backa och/eller bekräfta vad rådgivaren hör. 

Motståndet under ett MI-samtal är naturligt och meningen med MI-samtalet är att 

utmana individens gränser och sätt att tänka (Miller & Rollnick, 2002).  

 

En del av studien syfte är att beskriva skolsköterskornas användning av MI och eventuella 

begränsningar enligt grundprinciperna ovan.  

I det följande förklaras olika hälsobegrepp och de styrdokument som gäller för 

skolhälsovården beskrivs. Vidare beskrivs hälsans bestämningsfaktorer, hälsofrämjande 

arbete och tidigare forskning om MI i skolhälsovården.  

Bakgrund 

Metoderna i hälsoarbetet har förändrats med tiden, från att tidigare lagt tyngdpunkten på 

förebyggande insatser – prevention, är det numera inriktning mot hälsofrämjande arbete – 

promotion, som gäller. I och med detta kan fler människor inom olika arenor/miljöer 

samarbeta mot gemensamma mål. Arbetet kan bedrivas på både individ-, grupp-, 

befolknings-, och samhällsnivå. Gymnasieskolan är en arena där skolsköterskan möter 

ungdomar i hälsosamtalet och MI-metoden är ett evidensbaserat redskap i samtalet.  

Begrepp och definitioner 

Hälsofrämjande arbete - Health Promotion  

The Ottawa Charter on Health Promotion, antagen av WHO 1986, beskriver 

hälsofrämjande arbete som den process som ger individen möjlighet att öka kontrollen över 

sin hälsa (WHO). Hälsofrämjande arbete handlar om en process att förbättra 

hälsotillståndet genom att främja hälsa och genom att förespråka, stötta, uppmuntra och 

prioritera hälsa. Ett grundläggande mål är att stärka individernas förmåga att ta mer 

kontroll över olika aspekter i sitt liv som påverkar hälsan (Ewles & Simnet, 2005). I svensk 
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skolhälsovård är hälsosamtalet skolsköterskans huvudsakliga forum för hälsofrämjande 

arbete (Socialstyrelsen, 2004). 

Hälsoskyddande arbete - Health Protection 

Den hälsoskyddande verksamheten tar sin utgångspunkt i regelverk ämnade att främja 

hälsa och motverka sjukdom. Ett exempel är restriktioner mot rökning för att skydda mot 

s.k. passiv rökning. Andra exempel är alkoholrestriktioner och åtgärder i den fysiska och 

psykosociala miljön (Medin & Alexandersson, 2000). 

Sjukdomsförebyggande arbete - Health Prevention 

Socialstyrelsen (2010) menar i sina riktlinjer att metoder för att förebygga sjukdom till stor 

del handlar om att stödja förändring av levnadsvanor då det är levnadsvanorna som bidrar 

mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige.  

Implementering 

Guldbrandsson (2007) beskriver implementeringen som en process som består av flera 

olika steg. Implementeringsprocessen börjar med att någon har en idé om en ny metod att 

sätta i bruk som sedan följs av steg som planering, genomförande, integrering och 

uppföljning. Syftet i föreliggande studie är att undersöka skolsköterskors användning av 

MI i sitt omvårdnadsarbete med gymnasieelever.   

Styrdokument för skolhälsovården 

Övergripande mål för folkhälsa – Statens folkhälsoinstitut 

I Sverige är de elva övergripande målområdena utgångspunkten i arbetet med folkhälsan. 

De anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan. I målområden tre, nio och elva finns det 

styrning för arbetet med barn och ungdomar. Målen rör Barns och ungas uppväxtvillkor, 

Fysisk aktivitet samt Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel (Statens folkhälsoinstitut, 

2008). Skolhälsovården omfattar dessa mål i individuella kontakter med eleven, i 

gruppverksamhet eller som generella insatser (Socialstyrelsen, 2004). 

Socialstyrelsens riktlinjer 

Socialstyrelsens (2004) anger i sina riktlinjer för svensk skolhälsovård att evidensbaserade 

metoder ska användas i det hälsopedagogiska arbetet. Enligt riktlinjerna anges att 

hälsosamtalen skall medvetandegöra samband mellan eventuella hälsoproblem och 

livssituation. Socialstyrelsen föreslår i mötet med eleverna en icke moraliserande 

samtalsmetodik med öppna frågor för att stärka elevens delaktighet i samtalet. MI-metoden 

motsvarar dessa kriterier vilket föranleder studiens undersökning.  

Hälso- och sjukvårdslagen 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) anger att arbetet ska verka medicinskt, 

förebyggande, samt bygga på respekt för individens integritet och självbestämmande. 
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Hälso- och sjukvårdslagen styr även skolhälsovården och skolsköterskan arbetar under 

dess sekretessbestämmelser. Likaså styrs skolhälsovården av Hälso- och Sjukvårdslagens 

stadgar om kvalitet och trygghet i vården, tillgänglighet samt självbestämmande och 

integritet (Socialstyrelsen, 2004). 

Skollagen 

Enligt gällande skollag (SFS, 1985:1100) skall skolhälsovården arbeta med att följa 

elevens utveckling, bevara och förbättra dennes mentala och fysiska hälsa samt verka för 

sunda levnadsvanor. I och med den nya skollagen (SFS, 2010:800) som tas i bruk från och 

med 1 juli 2011 ska elevhälsan främst verka förebyggande och hälsofrämjande. 

Hälsans bestämningsfaktorer 

Ålder, kön, ärftlighet och levnadsvanor brukar benämnas som hälsans bestämningsfaktorer 

(Pellmer & Wramner, 2007). Levnadsvanor har stor betydelse för barns- och ungdomars 

hälsa. Att ha många ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla 

ohälsa.  Med hög utbildning, en god social position samt en stabil och trygg ekonomisk 

situation tillsammans med goda levnadsvanor ökar chansen för en god hälsa (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). Den faktor som skolsköterskan kan påverka genom det 

hälsofrämjande MI-samtalet är ungdomarnas levnadsvanor.  

Ungdomars levnadsvanor 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför årliga 

undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika och tobaksvanor. År 2010 

rapporterades minskad alkoholkonsumtion, - i större utsträckning bland grundskoleelever 

årskurs 9, i mindre utsträckning bland gymnasieelever årskurs 2. Angående frekvens av 

rökning har man tidigare sett en nedåtgående trend som dock planat ut vid mätningen år 

2010 (CAN). 

Generellt röker flickor mer än pojkar. Efter en nivå på narkotikaförbrukning på mellan 3-

10 % de senaste 20 åren, ökade andelen skolungdomar som någon gång använt narkotika. 

Erfarenheten av att någon gång använt narkotika var påtagligt större bland gymnasieelever, 

än övriga årskurser (CAN). 

Bland barn och ungdomar har det skett en dramatisk ökning av övervikt och fetma. 

Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006 är den senaste kartläggningen i 

Folkhälsoinstitutets (FHI) regi som en del i en internationell undersökning. Kring 

kostvanor ses ett generellt mönster att andelen ungdomar som äter frukost minskar. 

Däremot har matvanorna i stort förbättrats med ett större intag av frukt och grönsaker och 

ett mindre intag av godis och läsk. Rörande motionsvanor, tenderar andelen ungdomar 

motionera i mindre utsträckning och andelen stillasittande aktiviteter ökar (Danielsson, 

2006). I svensk skolhälsovård är hälsosamtalet skolsköterskans huvudsakliga redskap för 

hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen, 2004). Mot denna bakgrund kan skolsköterskan 

vara en nyckelperson i det hälsofrämjande arbetet med eleverna.  
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Hälsofrämjande arbete - Health Promotion  

Individinriktat hälsofrämjande arbete handlar om att förespråka, stötta och uppmuntra 

individen att prioritera hälsa. Ett grundläggande mål är att stärka förmågan att ta mer 

kontroll över olika aspekter i livet som påverkar hälsan (Ewles & Simnet, 2005). Mycket 

av skolsköterskans hälsofrämjande arbete handlar om att samtala och aktivt lyssna. Att ge 

ungdomar mer stöd, uppmuntran och handledning är viktigt (Svaleryd, 2002). I samtalet 

med ungdomar är det också av stor vikt att ge dem en trygg plats att samtala på och ge dem 

tid att prata (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Övreeide, 1998). Att lyssna är en 

aktiv process som innebär så mycket mer än att bara ta in de ord som sägs. Här handlar det 

även om att notera känslorna som den individ man möter visar (Ewles & Simnet, 2005).  

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete  

Hälsoskyddande arbete - Health Protection innebär regelverk för att främja hälsa och 

motverka sjukdom. Hälsofrämjande arbete - Health Promotion innebär att stödja individen 

till att öka kontrollen över sin hälsa. Sjukdomsförebyggande arbete - Health Prevention 

innebär insatser för att förebygga sjukdom genom att påverka levnadsvanor (Medin & 

Alexandersson, 2000; Pellmer & Wramner, 2007). 

 

Skolsköterskans arbete omfattar insatser främst inom dessa två områden; Hälsofrämjande 

arbete - Health Promotion och Sjukdomsförebyggande arbete - Health Prevention. 

(Socialstyrelsen, 2004; SFS, 1985; 2010). 

Enligt skollagen (SFS, 1985:1100) ska skolhälsovården arbeta med att följa elevens 

utveckling, bevara och förbättra dennes mentala och fysiska hälsa samt verka för sunda 

levnadsvanor och enligt den nya skollagen (SFS, 2010:800) ska elevhälsan främst verka 

förebyggande (Health prevention) och hälsofrämjande (Health promotion).  

Det viktigaste sjukdomsförebyggande arbetet i skolan är att skapa en god psykosocial 

miljö. I Sverige har det gjorts få vetenskapliga studier om vilka insatser skolan kan bidra 

med för att förebygga att unga människor fastnar i alkohol- och narkotikamissbruk. 

Internationellt finns däremot mer forskning som lett till kunskaper som tyder på att mycket 

av den rådgivning om ANT (Alkohol-Narkotika-Tobak) som använts länge, inte ger önskat 

resultat. Däremot visar preventionsforskningen att skolan kan påverka elevernas 

alkoholvanor. Men enbart riskinformation och kunskap räcker inte, och nya metoder som 

stärker ungdomars förmåga att hantera livets svårigheter behövs. Skolornas ANT-

undervisning får skarp kritik av Skolverket genom att målen inte lever upp till samhällets 

krav. I värsta fall kan undervisningen till och med öka ungdomars nyfikenhet på droger. En 

trygg miljö är det viktigaste skolorna kan erbjuda (CAN, 2011).  

Skolsköterskan har en god inblick i skolelevers hälsoläge med avseende ohälsosamma 

levnadsvanor, och dessutom en möjlighet att påverka. Svenska skolelever erbjuds minst tre 

hälsosamtal i grundskolan och ett hälsosamtal i gymnasieskolan. Hälsosamtalet är ett 

tillfälle för skolsköterskan att påvisa samband mellan livsstil och hälsoeffekt såsom t.ex. 

kost, motion, ANT (alkohol-narkotika-tobak), sömn och sexuell hälsa (Socialstyrelsen, 

2004). Elevers perspektiv på framgång i skolsköterskans hälsofrämjande arbete är att de 

möts på sin egen nivå, att tid ges för egen reflektion, att de möts av empati och stöd samt 

att deras autonomi respekteras. Elever uppfattar ofta hälsosamtalet som betydelsefullt 

medan skolsköterskor ibland upplever hälsosamtalet som tidskrävande. Ansvar för ett 
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mycket stort elevantal per skolsköterska kan också försvåra möjligheten till uppföljning 

(Arnesdotter, Olander & Ragneskog, 2008). 

Socialstyrelsen (2004), anger i sina riktlinjer för svensk skolhälsovård att evidensbaserade 

metoder ska användas i det hälsopedagogiska arbetet. Enligt riktlinjerna anges att 

hälsosamtalen skall medvetandegöra samband mellan eventuella hälsoproblem och 

livssituation. Socialstyrelsen föreslår i mötet med eleverna en icke moraliserande 

samtalsmetodik med öppna frågor för att stärka elevens delaktighet i samtalet. MI-metoden 

motsvarar dessa krav (Barth & Näsholm, 2006). 

MI som redskap för skolsköterskan vid förändringssamtal med eleverna kan fungera inom 

skolhälsovården, då den syftar till att stimulera till beteendeförändring. Hälsoproblematik 

där metoden kan vara applicerbar är övervikt och fetma, överkonsumtion av alkohol och 

rökning. Metoden kan också tillämpas där eleven har ett tydligt val, t.ex. vid för lite sömn, 

skolk och passivitet i skolarbetet (Holm Ivarsson & Pantzar, 2007). 

Tidigare forskning om MI i skolhälsovården 

Forskning om metodens evidens 

Rubak, Sandbaek, Lauritzen och Christensen (2005) konstaterar i en systematisk översikt 

och metaanalys att MI är en överlägsen metod vid många livsstilsförändringar i jämförelse 

med traditionell rådgivning. Rubak mfl. (2005) har producerat en mycket omfattande meta-

analysen av MI-metoden och fastslår dess evidens genom 72 randomiserade studier.  

Gance-Cleveland (2007) konstaterar att byte från den mer traditionella och auktoritära 

rådgivningsmetodiken till MI ökar följsamheten i livsstilsförändringar och anser att 

rådgivningen genomgår ett paradigmskifte. Traditionellt har sjuksköterskan i sitt 

hälsofrämjande arbete en roll som övertalande och förskrivande vilket ofta resulterar i ökat 

motstånd hos individen. Gance-Cleveland (2007) menar att framgången med metoden är 

den individcentrerade hållningen och att den är förenlig med sjuksköterskans syn på sin 

roll som vägledande och hälsofrämjande. 

I en litteraturöversikt sammanställer Suarez och Mullins (2008) 15 kvantitativa och 

kvalitativa amerikanska studier där MI som intervention använts bland barn och 

skolungdomar, 18 år och yngre. Interventionsområdena var olika och syftet var att jämföra 

MI med andra mer traditionella åtgärder och sedan beräkna skillnaden. Studierna 

omfattade bl.a. rådgivning vid fetma, reproduktiv hälsa i syfte att minska antalet 

tonårsgraviditeter, tandhälsa och rökning. Resultatet visade att MI var framgångsrikt och 

att traditionell rådgivning riskerade att passivisera eleven och göra denne mindre delaktig. 

Inom öppenvården finns flera studier som rör områdena MI kontra implementering, 

begränsningar och behov av stöd. Enligt Casey (2007) kan tidspress och stor arbetsbörda 

göra att samtliga delar i MI-tekniken inte används utan istället anpassas till den verksamhet 

sjuksköterskan befinner sig i. Vidare menar Casey (2007) att sjuksköterskor känner sig 

trygga med MI som samtalsmetodik och finner metoden relevant för hälsofrämjande 

arbete. Casey (2007) fann även att sjuksköterskor i hälsofrämjande arbete önskade 

kontinuerlig träning och handledning för att bredda och vidmakthålla sina kunskaper i MI. 

Lindhe Söderlund, Malmsten, Bendtsen och Nilsen (2010) menar att den svåraste av 
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grundprinciperna i MI-metoden är att be om tillåtelse till att lämna information, och att en 

betydande del inte använder denna teknik alls. Däremot fann Lindhe Söderlund m.fl. 

(2010) att de flesta sjuksköterskor upplever att tid finns att praktisera MI och att de känner 

stöd från kollegor och arbetsledning. 

Forskning om MI i skolhälsovården 

Här beskrivs ett antal studier om MI och skolsköterskor på skolområdet från 2004 och 

framåt. Sökord som använts är MI, skolsköterska, implementering, begränsningar och 

behov av stöd. 

Forskning om implementering  

Cohn-Riddermark (2005) menar att hälsosamtalet är det forum där skolsköterskan främst 

utövar det hälsofrämjande arbetet. Här ges tillfälle att uppmärksamma individen på 

möjligheter till medvetna val i syfte att påverka fysisk och psykisk hälsa.  

Melin och Toft (2009) menar att skolsköterskors långa arbetslivserfarenhet och även 

personliga erfarenheter som föräldrar är en resurs i mötet med eleverna. Vidare menar de 

att skolsköterskor är positiva till MI som samtalsmetod och att MI förstärker elevens 

medverkan i samtalet. De fann att skolsköterskor vid hälsosamtalet kunde uppfatta 

förändringstendenser och vad som kunde motivera till livsstilsförändring. Skolsköterskans 

egna erfarenheter och personliga egenskaper ansågs ha betydelse samt förmågan att möta 

eleven på dennes nivå (Melin & Toft, 2009).  

Lindhe Söderlund, Nordqvist, Angbratt och Nilsens (2009) fann att fördelar utgjordes av 

upplevelsen av MI som en effektiv problemlösare och att nyckeln till framgång med MI 

var att behärska och känna sig trygg med metoden. 

Forskning om begränsningar i MI-metoden 

Riktlinjer saknas om rekommenderat antal elever per skolsköterska och tjänstgöringsgrad i 

förhållande till elevantal.  Socialstyrelsen (2004) anger dock att skolans huvudman 

ansvarar för att skolhälsovården är tillräckligt bemannad. Tidigare forskning visar att 

skolsköterskor känner sig begränsade i sitt arbete pga. för stora elevgrupper i förhållande 

till tjänstgöringsgrad samt att stödet från ledingen är svagt. Forskning visar också att MI-

metodens användbarhet och anpassningsbarhet i skolhälsovården är effektiv om 

grundprinciperna följs.  

Även Cohn-Riddermark (2005) fann att skolsköterskorna kände sig begränsade i sitt 

hälsofrämjande arbete pga. stora elevgrupper, behov av att prioritera andra arbetsuppgifter 

samt svagt stöd från arbetsledningen. Vidare konstaterar Cohn-Riddermark (2005) att de 

kommunala skolplanerna ofta saknar mål för schemalagd hälsofrämjande undervisning och 

att dessa uppgifter oftast hamnar på skolsköterskan. Vem som är verksamhetschef för 

skolhälsovården varierar mellan svenska kommuner, ibland är det rektor och ibland är den 

centralt organiserad. Detta beskrivs som otydlighet och en brist i organisationen vilket kan 

försvåra för skolsköterskans prioriteringsordning av sina åtaganden (Cohn-Riddermark, 

2005). Detta styrks av Melin och Toft (2009) som även de tar upp tidspress som ett 

dilemma med stora elevgrupper och bristande tid för uppföljning och utvärdering av 

hälsosamtalet. 
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Lindhe Söderlund m.fl. (2009) artikel beskriver en svensk kvalitativ studie. Studiens syfte 

var att identifiera hinder och fördelar med MI som rådgivningsmetod för skolsköterskor 

hos barn med övervikt och fetma. Resultatet visar att hinder utgjordes av skolsköterskans 

ambivalens eller förnekelse av vikten som ett problem, upplevelsen av föräldrars 

ambivalens eller förnekelse samt brist på vilja eller motivation till samarbete trots 

erkännande av problem. Melin och Toft (2009) styrker det faktum att risken att falla in i 

traditionell rådgivning uppfattas som ett hinder med MI. 

Forskning om behov av stöd 

Hamilton, O’Connel och Cross (2004) beskriver i en australiensisk studie utvecklande och 

tillämpande av en tobaksavvänjningsmetod för skolhälsovården, med MI som huvudmetod. 

I resultatet fann man att majoriteten tyckte att MI gav nya perspektiv och skolsköterskorna 

var överlag positiva till metoden men angav att de behövde mer träning. Melin och Toft 

(2009) vittnar om att skolsköterskan ofta är den enda i sin profession på arbetsplatsen och 

att behovet av handledning då är stort. 

Omvårdnadsteoretisk ansats 

Dorothea Orems egenvårdsteori 

För att knyta an till omvårdnadens centrala begrepp kommer denna studie att ta sin 

utgångspunkt i Dorethea Orems teori om egenvårdssystem samt Aaron Antonovskys 

KASAM-begrepp och salutogena perspektiv.  

Dorothea Orem beskriver människan som en medveten, rationell och handlingsinriktad 

varelse. Miljö anges vara kulturens och gruppens påverkan på individen. Hälsobegreppet 

omfattas av fysiska funktioner och individens upplevelse av sin livssituation. Begreppet 

omvårdnad innefattar insatser vid egenvårdsbrist och viktiga funktioner för sjuksköterskan 

är att vägleda, stödja och undervisa (Kirkevold, 2000; Orem, 1995). Orem menar att 

omvårdnadens mål är att hjälpa individen till självständighet. Grunden för omvårdnaden 

bygger på individens egna aktiviteter och sjuksköterskans omvårdnadsinsatser utgör ett 

komplement till individens egenvård. Orems teori delas in i tre delteorier; egenvård, 

egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Egenvården beskrivs som ett inlärt beteende och en 

medveten handling, egenvårdsbristen som en begränsning som hindrar egenvård och 

omvårdnadssystemet beskriver sjuksköterskans bedömning av obalansen mellan kapacitet 

och brist (Hartweg, 1995; Orem, 1995). Teorins huvudsyfte är att hjälpa individen till 

självhjälp genom att öka egenvårdförmågan alternativt att ibland överta 

egenvårdsaktiviteter (Kirkevold, 2000; Orem, 1995). En god samtalsmetodik är en grund i 

omvårdnadsarbetet. Skolsköterskan möter och bekräftar sina elever i hälsosamtalet. I 

enlighet med MI menar Orem (1995) att omvårdnaden bygger på ett kontrakt mellan 

vårdare och individ, där individen sätter målet för omvårdnaden. Orem hävdar i sin 

egenvårdsteori individens rätt och plikt att ta ansvar för sin egen hälsa och att vårdaren ska 

betrakta sig som individens assistent. 

Egenvårdsaspekten är relevant att förankra vid MI då Orem (1995) betonar att 

sjuksköterskan ska hjälpa individen till självständighet. Som en del i sin egenvårdsmodell 

talar Orem om egenvårdkapacitet vilket innefattar kunskap, motivation, mentala och 
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praktiska erfarenheter för att tolka sina behov och planera för sin egenvård. Rollnick och 

Miller (2002) nämner MI-samtalet som en dans där individen för; ett fenomen som 

benämns att ”rulla med motståndet”. Orem nämner dock att omvårdaren träder in och tar 

över när individens egenvårdsförmåga brister. Just ett ”övertag” av elevernas problem vid 

MI visar sig mindre effektivt och rimmar mindre väl med Orems teori. Av denna anledning 

har även Antonovsky (2005) salutogena perspektiv studerats. 

Salutogent perspektiv 

Aaron Antonovskys (2005) forskning har mynnat ut i begreppet KASAM som står för 

känsla av sammanhang (engelsk term SOC- sense of coherence), samt att han formulerade 

den salutogenetiska modellen. Salutogenes står för latinets salus - hälsa samt genesis – 

ursprung. Antonovsky menar att det salutogenetiska synsättet, som beskriver vad som 

bidrar till hälsa och inte vad hälsa är, innebär att individer kan bemöta och bemästra de 

problem de ställs inför på olika vis. Förklaringen kan till viss del ligga i individers 

motståndskraft som bestäms och avgörs av arv och miljö. KASAM består av tre 

komponenter och de har en inbördes relation till varandra: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Faktorn meningsfullhet tycks vara den viktigaste följt av begriplighet och 

hanterbarhet i nämnd ordning (Antonovsky, 2005). 

Antononovsky (2005) fokuserar på GMR (generella motståndsresurser) i den 

salutogenetiska modellen. Stressorer definieras som krav och påfrestningar som det inte 

finns några omedelbara lösningar på. Detta leder till ett spänningstillstånd. Stressorer kan 

också vara av positiv karaktär. Stressorer ger individen de livserfarenheter som bygger upp 

deras KASAM. Antononovsky (2005) menar dock att det inte kan undvikas att individens 

KASAM ständigt prövas. Den som tidigt utvecklat ett starkt KASAM har förmågan att 

aktivera sina GMR. En individ med starkt KASAM upplever en sammanhängande värld 

genom att vara flexibel med vilka delar av livet som ska betraktas som viktiga 

(Antonovsky, 2005). 

Utifrån omvårdnadsteoretisk ansats och salutogent perspektiv kan det ses att MI är en 

metod som går att använda i skolsköterskans omvårdnadsarbete. Skolsköterskan kan i det 

nära samtalet bekräfta eleverna och målet i samtalet blir att öka meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet.  

Det finns ett tydligt lagstadgat uppdrag för skolsköterskan att arbeta hälsofrämjande med 

evidensbaserade metoder (SFS, 2010:800; Socialstyrelsen, 2004). MI är en samtalsmetod 

som är evidensbaserad och implementerad i skolhälsovården. Få studier är gjorda på 

gymnasienivå gällande skolsköterskans implementering och användbarhet av MI samt 

behov av stöd i metoden, varför det är motiverat att studera detta område.  

Problemformulering 

Skolan är en viktig arena för hälsofrämjande insatser. MI har under 2000-talet 

implementerats i skolhälsovårdens verksamhet. Svårigheter att integrera metoden i 

verksamheten kan ha flera orsaker. Studier visar att vissa skolsköterskor anser sig bekväma 

och trygga med metoden medan andra upplevt tidsbrist, för stora elevgrupper och en 

otydlig ledning på skolan. Behov av fortbildning har även angetts. Få studier har gjorts om 

MI på gymnasienivå. Mot denna bakgrund vill vi följa upp vilka eventuella hinder som kan 
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finnas för skolsköterskor och vilket stöd som eventuellt behövs för att vidmakthålla MI-

kunskapen. 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka skolsköterskors användning av Motiverande Samtal 

(MI) i sitt omvårdnadsarbete med gymnasieelever.  

Studiens specifika frågor 

Använder skolsköterskor MI? Om ja, i så fall, hur har MI anpassats och implementerats i 

verksamheten? 

Har MI några begränsningar då den används? 

Har skolsköterskor behov av stöd för att vidmakthålla sina kunskaper i MI?  

Metod 

En kvantitativ, deskriptiv metod valdes för att undersöka skolsköterskors användning av 

MI i sitt omvårdnadsarbete med gymnasieelever. I studiens teoretiska bakgrund framkom, 

att få studier har gjorts avseende det valda forskningsområdet. Att göra en datainsamling i 

enkätform ansågs därför ge bredd och ett stort underlag för att få svar på studiens syfte och 

frågeställningar (Kumar, 2005). Eliasson (2010) tar upp att en fördel med skriftliga 

enkätundersökningar är att respondenterna själva kan välja tidpunkt för när han eller hon 

vill fylla i frågeformuläret. Andra fördelar med en kvantitativ metod är att den fungerar 

bäst då undersökningen ska inkludera ett stort antal respondenter, vilket med fördel blir 

enkätundersökning (Eliasson, 2010). Nackdelar med enkätundersökning jämfört med t.ex. 

en intervjustudie är att det kan vara färre som svarar. Detta kan bero på att den direkta 

mänskliga kontakten saknas. Andra nackdelar kan vara att det finns för många och för 

omfattande frågor i enkäten och/eller frågor som är svåra att förstå. Resultatet får också ett 

mindre djup och blir mindre nyanserat. En annan nackdel kan vara att missförstånd kan 

uppstå. Vid konstruktion av en enkät är det därför viktigt att den är väl genomtänkt med 

tydliga instruktioner om hur undersökningen ska genomföras samt att den ska innehålla 

lättförståeliga frågor, vara luftig och lättläst (Eliasson, 2010). Kumar (2005) styrker att 

kategorisering av frågorna underlättar analysen. Tydliga instruktioner kan anges i ett 

bifogat informationsbrev, ett så kallat missivbrev (Eliasson, 2010; Kumar, 2005). 

Instrument 

Instrumentet har valts utifrån studiens syfte och var en strukturerad enkät med slutna 

svarsalternativ med möjlighet att lämna övriga kommentarer efter sista frågan. Enligt Trost 

(2007) menas strukturering att frågorna i en intervju eller i ett frågeformulär har fasta 

svarsalternativ. Instrumentet som användes i denna studie är skapat av Lindhe Söderlund, 
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Malmsten, Bendtsen och Nilsen (2010) och användes i en studie kring attityder om MI hos 

sjuksköterskor vid fetma- och överviktsrådgivning på barnavårdscentraler. Instrumentet av 

Lindhe Söderlund m.fl. (2010) validerades i samband med konstruktion och omfattade 

frågor om MI som besvarades på en femgradig Likert-skala och därefter redovisades i 

deskriptiv statistik. Enkäten uppfattades i högsta grad vara applicerbar utifrån denna 

studies syfte. Upphovsmannen till instrumentet kontaktades och tillstånd gavs att 

återanvända den och till viss del modifiera den. Författarna är medvetna om att 

omkonstruktion av en tidigare prövad enkät kan påverka validitet och reliabilitet. 

Modifieringen innebar uteslutning av frågor som specifikt rörde övervikt och fetma samt 

tillägg av andra relevanta frågor för författarnas syfte med studien. Enkäten kom slutligen 

att omfatta 14 frågor (se bilaga 1). Frågorna omfattar demografiska fakta om respondenten, 

allmänna frågor om skolsköterskornas arbetsuppgifter samt deras prioritering och 

tidsåtgång av arbetsuppgifterna. Därefter grupperades frågorna i olika underrubriker såsom 

implementering av MI i dagligt arbete, användbarhet och begränsningar samt behov av 

handledning och vidare utbildning. Slutligen fanns också möjlighet för respondenterna att 

lämna eventuella kommentarer. 

Urval och kriterier 

Polit och Beck (2004) menar att en population utgörs av en hel grupp med angivna 

egenskaper, vilket i denna studie skulle innebära samtliga skolsköterskor i Sverige. Detta 

kallas en totalundersökning. Vanligast är istället att ett stickprov görs och därmed ett urval. 

Ett urval ska vara representativt för den grupp man vill undersöka (Polit & Beck, 2004). 

Studien genomfördes vid gymnasieskolor på större och mindre orter i författarnas 

närliggande landskap. Dessa var Gästrikland, Uppland, Södermanland, Östergötland och 

Småland. Sammanlagt 11 städer kom att omfattas av studien. Författarna har själva 

definierat städer med över 120 000 invånare som storstad (5/11) och städer med mindre än 

40 000 invånare som småstad (6/11). Inklusionskriterierna utgjordes av att 

skolsköterskorna skulle vara verksamma vid kommunal gymnasieskola och ha genomgått 

utbildning i MI. Detta säkerställdes genom kontakt med samtliga verksamhetschefer per 

telefon. Sammanlagt 88 skolsköterskor kom att omfattas i studiens urval. Enligt Polit och 

Beck (2004) bör en pilotstudie göras för att testa instrumentet i förberedelse för den större 

undersökningen. Med en pilotundersökning kan forskaren försäkra sig om att instruktioner 

liksom fråge– och svarsstrukturen, stämmer överens med det ursprungliga syftet (Eliasson, 

2010). En pilotundersökning kan ses som en förberedande undersökning som utförs på 

samma sätt som den undersökningen som ska göras, men i mindre skala. Om dessa inte är 

tillräckligt tydliga kan ändringar behöva göras (Eliasson, 2010). I en pilotundersökning kan 

antalet respondenter variera mellan två-tio personer (Eliasson, 2010; Nyberg, 2000). 

Pilotstudie genomfördes med tre skolsköterskor, verksamma i en kommunal 

gymnasieskola. Den ledde inte till några ändringar i frågestukturen och dessa räknades 

därför med i resultatet.   

Datainsamling och tillvägagångsätt 

I ett första skede kontaktades verksamhetschef för skolhälsovården i respektive kommun 

per telefon. Därefter skickades missivbrev (se bilaga 2) samt brev för inhämtande av 

samtycke (se bilaga 3) till verksamhetscheferna via mejl. Svar inväntades av de olika 

kommunernas verksamhetschefer, där samtliga gav samtycke. Därefter skickades den 
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färdiga enkäten (se bilaga 1), med tillhörande missivbrev, ut per post till alla respondenter, 

innehållande ett förfrankerat svarskuvert. Angiven tid för att ta del av enkäten var 14 

dagar. Därefter skickades en påminnelse ut via mejl till de som inte svarat då dessa 14 

dagarna passerat. Totalt skickades 88 enkäter ut. Efter att påminnelse skickats ut inkom 

slutligen 44 enkäter, vilket innebar en svarsfrekvens på 50 % (n=44). Av samtliga 

tillfrågade angav 17 % (n=15) att de inte gått utbildning i MI och räknades därför bort. 

Cirka en tredjedel dvs. 33 % (n=29) besvarade aldrig enkäten. Enstaka interna bortfall 

förekom. I den del där skolsköterskorna ombads prioritera sina arbetsuppgifter var det en 

som inte svarade och det var också en som inte svarade då de skulle uppskatta tidsåtgång 

på deras arbetsuppgifter, detta har dock inte påverkat resultatet.  

Tillförlitlighet 

För att få en god reliabilitet, tillförlitlighet, bör variablerna utformas med stor precision för 

att ge soliditet till instrumentet. Undersökningen ska kunna upprepas och ge samma 

resultat (Polit & Beck, 2004). I enkäten ställs flera olika frågor för att mäta en och samma 

variabel. Reliabilitet avser mätmetodens noggrannhet (Eliasson, 2010; Polit & Beck, 

2004). Utformningen av studiens enkät är därför utformad genom att använda flera 

variabler vid frågor beträffande implementering/anpassning av MI vid dagligt arbete, 

användbarhet och begränsningar med MI-tekniken samt behov av vidare utbildning och 

fortbildning. En annan viktig aspekt i utformningen av enkäten är precisionen vilket 

innebär att, - ju lättare det är att fylla i svaren desto större blir precisionen. Att också 

använda sig av enkla begripliga och vanliga ord i enkätutformningen ökar reliabiliteten då 

frågan kanske i stort sätt uppfattas på samma sätt (Eliasson, 2010; Trost, 2007).  

Kumar (2005) definierar validitet att mäta relevans i sammanhanget dvs. att använda rätt 

sak vi rätt tillfälle. Frågan som kan ställas är; mäter vi det vi avser att mäta? 

Pilotundersökning genomfördes för att säkra validiteten. För att ytterligare säkra validitet 

och reliabilitet användes ett tidigare använt instrument (Lindhe Söderlund, Malmsten, 

Bendtsen & Nilsen, 2010). En annan validitetsfaktor var att skolsköterskorna genomgått 

utbildning i MI samt att de fick enkäten utskickad under pågående sportlovsveckor vilket 

gav goda förutsättningar för att besvara enkäten.   

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen är det regelverk som anger etiska riktlinjer om forskning enligt 

reviderad version (WMA, 2008). Kvaliteten på forskningen är viktig och forskarens ansvar 

är att framställa och tolka resultatet på ett korrekt sätt (Vetenskapsrådet, 2003). Tillfrågade 

verksamhetschefer informerades om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att 

svaren behandlades konfidentiellt. Respondenterna informerades om syftet med 

undersökningen samt att deltagande byggde på frivillighet. Information gavs om att studien 

när som helst kunde avbrytas utan att orsak angavs samt att allt material behandlades 

konfidentiellt. Respondenterna informerades också om att lämnade uppgifter endast var 

avsedda för studiens ändamål. Besvarade enkäter har förvarats utom åtkomst för obehöriga 

och efter avslutad studie kommer de att förstöras.  

Etiska principer att ta hänsyn till vid forskning är autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen att inte skada samt rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär respekt för 

andra människor, medbestämmande och integritet. Godhetsprincipen och principen att inte 
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skada definieras att ”var och en ska sträva efter att göra gott och förebygga eller förhindra 

skada, att andra inte bör utsättas för skada eller risk för skada”. Rättviseprincipen innebär 

alla människors lika värde (Vetenskapsrådet, 2003). Principerna har genomgående beaktats 

i forskningsprocessen genom skydd av respondenternas rättigheter och konfidentiell 

hantering. 

Analys 

Deskriptiv statistisk bearbetning användes. Enkätsvaren matades in i Microsoft Excel, för 

att beskriva och sammanställa data. Mått som användes i analysen var medelvärden (m), 

antal respondenter (n) och procentsats (%). En kvantitativ metod syftar främst till att mäta 

och förklara. För att kunna utföra statistiska analyser görs det insamlade materialet om till 

bl.a. siffror (Nyberg, 2000).  I ett första skede lades enkätdata in i kalkyleringsprogrammet 

Microsoft Excel. Därefter matades varje svar in i de olika kolumner i den följd som 

frågorna stod i enkäten. Då inmatningen av materialet skedde på författarnas olika orter 

kontrollerades de inmatade svaren två gånger för att på så sätt säkerställa att det inte blivit 

några fel vid inmatningen. De olika svarsalternativen omvandlades till bokstäver för att på 

ett enklare sätt kunna bearbetas statistiskt. De olika enkäterna delades även in i 

småstad/storstad.  

I ett första skede bearbetades enkätsvaren till studiens syfte och frågeställningar. 

Jämförelser gjordes. Resultatet presenteras i form av tabeller, figurer och i löpande text. 

Respondenternas fria kommentarer återges direkt som citat i resultatdelen under respektive 

rubrik. 

Resultat 

I resultatavsnittet som följer kommer det insamlade materialet från enkätundersökningen 

att presenteras. Underrubriker har skapats utifrån enkätens struktur. Först presenteras 

demografiska fakta och allmänna frågor från de svarande skolsköterskorna, därefter delas 

resultatet in och presenteras i underrubriker; Implementering/Anpassning av MI i dagligt 

arbete, Användbarhet och begränsningar med MI-tekniken samt Behov av vidare stöd och 

handledning. Det kommer även att presenteras en del jämförelser. Dessa kommer att 

presenteras i ytterligare underrubriker.  

Demografiska fakta och allmänna frågor 

Av de 44 skolsköterskorna som svarat på enkäten var 93 % (n=41) kvinnor och 7 % (n=3) 

män. Ålder på skolsköterskorna varierade mellan 39-65 år. Medelåldern för samtliga var 

55 år och medianåldern 56 år. Antal år i yrket varierade mellan 1-37 år. Medelvärdet för 

denna variabel var 15 år och medianvärdet 11,5 år. Tjänstgöringsgrad i förhållande till 

antal elever varierade. Det år då de flesta skolsköterskorna gått sin utbildning i MI var 

2008. Se tabell 1.  
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Tabell 1. Respondenternas demografiska fakta 

 

 N 

Svarsfrekvens (%) 50 44 

Ej gått MI-utbildning (%) 17 15 

Ej besvarade enkäter (%) 33 29 

Kvinnor (%) 93 41 

Män (%) 7 3 

Medelålder (år) 55 44 

Antal år i yrket (m) 15 44 

Utbildningsår (m) 2008 44 

Tabell 1. Respondenternas demografiska fakta. 

Skolsköterskorna tillfrågades om sina huvudsakliga arbetsuppgifter och ombads prioritera 

dem samt ange hur de prioriterades tidsmässigt. Ytterligare en fråga ställdes om huruvida 

tidsprioriteringen förändrats sedan genomgången MI-utbildning. 
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Figur 1. Skolsköterskornas huvudsakliga arbetsuppgifter (n=44). 

De tre mest huvudsakliga arbetsuppgifterna som angavs var hälsosamtal, öppen 

mottagning och uppföljningssamtal. Vad beträffar prioriteringsordning av sina 

arbetsuppgifter angav skolsköterskorna även där hälsosamtal, öppen mottagning och 

uppföljningssamtal. 

Övriga arbetsuppgifter som skolsköterskorna angav som ingick i deras arbetsuppgifter var: 

Förebyggande samtal, STI-samtal, Arbetslagsmöten, Krisgruppsarbete, Arbetsmiljögrupp, 

Friends, ANT-grupp, HLR-utbildning, Dokumentation, Utryckning vid olycksfall, 

Läkarmottagning, Vaccinationer, Arbete kring hedersproblematik och Elevhälsovårdsteam. 

Beräknad tidsåtgång för de olika arbetsuppgifterna visade att den mest tidskrävande 

uppgiften var hälsosamtalet, det tyckte 90 % (n=39). Andra tidskrävande arbetsuppgifter 

som skolsköterskorna angav var öppen mottagning på 45 % (n=20) samt 

uppföljningssamtal på 39 % (n=17). På frågan om skolsköterskorna ansåg att prioritering 

och tidsåtgång hade förändrats sedan MI-utbildningen svarade 18 % (n=8) ja medan 59 % 

(n=26) svarade nej. Det var 23 % (n=10) som svarade vet ej/kan ej svara, se figur 2. Av de 

skolsköterskor som ansåg att de prioriterat om sina arbetsuppgifter och/eller förändrat sin 

tidsåtgång, svarade 42 % (n=18) att den hade förändrats i ganska stor utsträckning.  
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Figur 2.  Skolsköterskornas uppfattning om förändrad prioritering/tidsåtgång sedan MI-

utbildning (n=44).  

 

Kommentarer kring prioriteringar och tidsåtgång: 

”Allt skolsköterskan gör har prioritet 1 men hälsosamtalet är lagstadgat” 

”Omöjligt att prioritera, vi har lagen att följa så vad är viktigast?” 

”Tidsaspekten påverkar i stor utsträckning hur många gånger man kan kalla en elev till 

uppföljande samtal” 

”Omöjligt att prioritera mina arbetsuppgifter. Glömmer bort att använda mig av MI, vi 

har ofta snabba spontana möten och då hinns inte MI med” 

”Det som fattas är tid för uppföljning. Ett hälsosamtal som ska ske utifrån MI tar 60-90 

minuter” 

”Vet inte, det beror på situationen” 

Implementering/Anpassning av MI i dagligt arbete 

Skolsköterskorna fick svara på frågor om hur MI-tekniken har implementerats och 

anpassats i deras dagliga arbete. De fick även svara på frågor gällande deras syn på MI-

tekniken i förhållande till traditionell rådgivning. Majoriteten, 59 % (n=26) av 

skolsköterskorna angav att MI-utbildningen i ganska stor utsträckning hade resulterat i att 

de förändrat upplägg och innehåll i sina samtal med eleverna kring livsstilsförändringar. 

Ungefär två femtedelar, 39 % (n=17) av skolsköterskorna angav att de ibland hade nytta av 

sina MI-kunskaper i förändringssamtal med eleverna medan 23 % (n=10) angav att de hade 

nytta av sina MI-kunskaper vid varje tillfälle. Majoriteten, 59 % (n=26) ansåg att de hade 

tillräckligt med tid för att tillämpa MI i sitt dagliga arbete. Skolsköterskorna ansåg att MI 
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överensstämde med deras värderingar om hur skolsköterskan bör arbeta i ganska stor eller 

mycket stor utsträckning. 

I figur 3 presenteras i vilken utsträckning skolsköterskorna anpassat MI-tekniken i deras 

arbete. Över hälften, 52 % (n=23) av skolsköterskorna tyckte att de har anpassat MI-

tekniken i sitt arbete i ganska stor utsträckning medan 25 % (n=11) tyckte att de hade 

anpassat MI-tekniken i sitt arbete i ganska liten utsträckning. 

 

Figur 3. Skolsköterskornas Implementering/Anpassning av MI-tekniken i sitt arbete 

(n=44).  

 

Kommentarer kring implementering/Anpassning: 

”Hade kunskaper innan utbildningen och tänker inte på i vilken utsträckning jag använder 

MI-utbildningen” 

”Använde mig av liknande teknik även före MI-utbildningen” 

”Det händer inte omedelbart för allt tar sin tid” 

”Det finns naturligtvis många faktorer som bidrar till hur lätt det är att motivera enskilda 

elever till livsstilsförändring. T.ex. vad det är man vill förändra och hur elevens 

livssituation ser ut” 

I figur 4 presenteras skolsköterskornas syn på MI i jämförelse med traditionell rådgivning 

för att påverka och motivera elever till livsstilsförändring. Över hälften, 55 % (n=24), 

tyckte att MI var mycket bättre än traditionell rådgivning. 
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Figur 4. Skolsköterskornas syn på MI i jämförelse med traditionell rådgivning (n=44). 

Användbarhet och begränsningar med MI-tekniken 

Studiens syfte var att undersöka skolsköterskors användning av MI i sitt omvårdnadsarbete 

med gymnasieeleverna. Skolsköterskorna fick svara på frågor om MI-teknikens olika delar. 

Skolsköterskorna uppfattade generellt att det var ganska enkelt att sammanfatta och 

summera elevernas uppfattningar, att lyssna aktivt och att återge innehållet i elevernas 

berättelse. Detsamma gällde att be om tillåtelse att ge information. När det kom till att 

uppmärksamma förändringsprat hos eleverna samt att använda sig av öppna frågor angavs 

ganska svårt i större utsträckning, dock i störst utsträckning när det handlade om att 

uppmärksamma elevernas förändringsprat, se figur 5. 
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Figur 5. Användbarhet och begränsningar med MI-tekniken (n=44). Se frågornas 

förklaring nedan. 

7. Hur enkelt/svårt är det att sammanfatta och summera elevens uppfattningar? 

8. Hur enkelt/svårt är det att lyssna aktivt och återge innehållet i elevens berättelse? 

9. Hur enkelt/svårt är det att uppmärksamma elevens förändringsprat? 

10. Hur enkelt/svårt är det att be eleven om tillåtelse att ge information? 

11. Hur enkelt/svårt är det att använda sig av öppna frågor? 
  

På frågan om hur enkelt/svårt det var att uppmärksamma elevens förändringsprat svarade 

totalt 36,5 % (n=16) att det var ganska svårt medan 59,5 % (n=26) svarade att det var 

ganska enkelt. Övriga 4 % (n=2) svarade använder inte alls samt vet ej/kan ej svara. En 

jämförelse gjordes, för att se hur de som tyckte att det var ganska svårt att uppmärksamma 

elevernas förändringsprat upplevde övriga frågor om användbarhet och begränsningar med 

MI-tekniken. Samma jämförelse gjordes med de som svarat ganska enkelt på samma fråga. 

Av de som svarade ganska svårt på frågan om att uppmärksamma elevens förändringsprat 

var det 39 % (n=17) som tyckte att frågorna generellt om användbarhet och begränsningar 

var ganska enkla medan 55 % (n=24) tyckte de var ganska svåra. De som däremot svarade 

ganska enkelt på frågan om att uppmärksamma elevens förändringsprat var det 81 % 

(n=36) som svarade ganska enkelt på övriga frågor om användbarhet och begränsningar.  

 

Kommentarer kring användbarhet och begränsningar: 

”MI är ett mycket bra hjälpmedel som har förändrat och hjälpt mig betydligt i mina samtal 

med eleverna” 

”Tycker detta arbetssätt är mycket bra för att få ungdomar att känna att hälsosamtalet är 

deras” 

”Har alltid arbetat med öppna frågor vilket gör att det blir svårt att se någon större 

förändring” 

”Det är ganska enkelt att uppmärksamma elevens förändringsprat när de är motiverade” 

0

5

10

15

20

25

30

35

Mycket

enkel

Ganska

enkelt

Ganska

svårt

Mycket

svårt

Använder

inte alls

Vet ej/Kan

ej svara

A
n

ta
l 

Användbarhet och begränsningar med MI-tekniken  

Fråga 7

Fråga 8

Fråga 9

Fråga

10

Fråga

11



 

20 
 

”Det är otroligt kul att ha hälsosamtal med gymnasieeleverna. Att ställa öppna frågor gör 

att eleven känner sig bekväm och vill prata om hälsofrågor. Jag har häftiga upplevelser 

genom dessa hälsosamtal och lär mig massor av eleverna” 

”Använder tankesättet MI och delar av metoden men mycket sällan hela kitet. Detta sätt 

att arbeta/tänka är inte nytt, men metoderna byter namn och utseende genom åren” 

Jämförelse mellan att uppmärksamma elevens förändringsprat och i vilken 

utsträckning de skolsköterskorna anpassat MI-tekniken i sitt arbete  

En jämförelse gjordes för att se i vilken utsträckning de som upplevde det ganska 

svårt/ganska enkelt med att uppmärksamma elevernas förändringsprat, hade anpassat MI-

tekniken i sitt arbete. En viss skillnad sågs (se figur 6) mellan de som svarade ganska svårt 

på frågan om att uppmärksamma elevernas förändringsprat och de som svarade ganska 

enkelt på samma fråga, huruvida de hade anpassat MI-tekniken i sitt arbete. Staplarna i 

figur 6 visar i vilken utsträckning de som tyckte det var ganska svårt/ganska enkelt att 

uppmärksamma elevernas förändringsprat, har anpassat MI-tekniken i sitt arbete.  

 

Figur 6. Jämförelser mellan att uppmärksamma elevens förändringsprat och i vilken 

utsträckning de skolsköterskorna anpassat MI-tekniken i sitt arbete (n=44). 

Jämförelse mellan att uppmärksamma elevens förändringsprat och i vilken 

utsträckning de skolsköterskorna ansåg sig ha tid att tillämpa MI-tekniken i sitt 

arbete 

En annan jämförelse gjordes också för att se i vilken utsträckning de som upplevde det 

ganska svårt/ganska enkelt med att uppmärksamma elevernas förändringsprat, ansåg sig ha 

tid att tillämpa MI i sitt arbete.  

Staplarna i figur 7 visar i vilken utsträckning, de som tyckte det var ganska svårt/ganska 

enkelt att uppmärksamma elevernas förändringsprat, ansåg sig ha tid att tillämpa MI-

tekniken i sitt arbete.  
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Figur 7. Jämförelser mellan att uppmärksamma elevens förändringsprat och i vilken 

utsträckning de skolsköterskorna ansåg sig ha tid att utöva MI-tekniken i sitt arbete 

(n=44). 

Behov av vidare stöd och handledning 

En av studiens frågeställningar var att undersöka skolsköterskornas behov av stöd för att 

vidmakthålla sina kunskaper i MI. En fråga som ställdes var därför huruvida 

skolsköterskorna upplevde att de har arbetsledningens stöd att använda MI-tekniken i sitt 

arbete. En tredjedel av skolsköterskorna angav att de hade arbetsledningens stöd i mycket 

stor utsträckning, en tredjedel angav i ganska stor utsträckning medan resterande tredjedel 

angav vet ej/kan ej svara.  

Kommentarer kring arbetsledningens stöd: 

”De vet troligtvis inte om metoden” 

På frågan om behov av kontinuerlig handledning i MI-tekniken visade det sig att många 

skolsköterskor ansåg sig ha ett behov av det, se figur 8. 
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Figur 8. Skolsköterskornas behov av handledning för att vidmakthålla kunskaper i MI-

tekniken (n=44). 

 

Kommentarer kring behov av handledning: 

”Har tidigare gått utbildning i liknande samtalsmetodik och det är därför inte så stor 

förändring. Det är viktigt att vidmakthålla kunskapen annars är det lätt att falla tillbaka i 

traditionell rådgivning” 

”Tyvärr glömmer jag att använda MI. Jag tror på MI och tycker att det är ett bra verktyg 

men det gamla sättet att ge råd är djupt rotat. Behövs mer träning” 

”En mycket bra metod i alla frågor, tyvärr är skolsköterskornas tid väldigt liten 

förhållande till sin kompetens” 

”Utbildning behövs för att hålla det igång” 

Jämförelse mellan att uppmärksamma elevens förändringsprat och de 

skolsköterskornas behov av kontinuerlig handledning för att vidmakthålla sina 

kunskaper i MI-tekniken  

Ytterligare en jämförelse gjordes för att se om de som upplevde det ganska svårt med att 

uppmärksamma elevernas förändringsprat ansåg sig behöva mer kontinuerlig handledning 

jämfört med de som upplevde det ganska enkelt med att uppmärksamma elevernas 

förändringsprat där en viss skillnad sågs, se figur 9. Staplarna i figur 9 visar i vilken 

utsträckning, de som tyckte det var ganska svårt/ganska enkelt att uppmärksamma 

elevernas förändringsprat, har behov av kontinuerlig handledning för att vidmakthålla sina 

kunskaper i MI-tekniken. 
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Figur 9. Jämförelser mellan att uppmärksamma elevens förändringsprat och de 

skolsköterskornas behov av kontinuerlig handledning för att vidmakthålla sina kunskaper i 

MI-tekniken (n=44). 

Jämförelse storstad/småstad 

Jämförelser storstad (fler än 120 000 inv.) och småstad (färre än 40 000 inv.). 

En jämförelse mellan skolsköterskorna i storstäderna (n=35) och småstäderna (n=9) 

gjordes för att se om det fanns några skillnader mellan dem gällande 

Implementering/Anpassning, Användbarhet och begränsningar med MI-tekniken och 

Behov av vidare stöd och handledning. De skillnader som framförallt sågs var på vissa 

frågor under Implementering/Anpassning; i vilken utsträckning skolsköterskorna ansåg att 

MI stämde överens med deras värderingar om hur skolsköterskan bör/ska arbeta, vad de 

ansåg om MI i jämförelse med traditionell rådgivning för att påverka och motivera 

eleverna till livsstilsförändringar samt i vilken utsträckning de ansåg sig ha tid att tillämpa 

MI i deras arbete. Av de som arbetade i mindre städer tyckte 11 % (n=1) att MI inte alls 

stämde överens med de värderingar om hur en skolsköterska bör/ska arbeta jämfört med de 

i större städer som hade 0 % (n=0) i det svarsalternativet. Lika var det gällande om 

huruvida de ansåg att MI jämfört med traditionell rådgivning var bättre där 11 % (n=1) av 

de som arbetade i de mindre städerna svarade att MI inte alls var bättre än traditionell 

rådgivning. De som arbetade i de större städerna hade 0 % (n=0) i det svarsalternativet. På 

frågan gällande i vilken utsträckning de anpassat MI-tekniken i deras arbete svarade 3 % 

(n=1) i de större städerna i mycket lite utsträckning medan 11 % (n=1) i de mindre 

städerna svarade i mycket liten utsträckning.  
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Skolsköterskans förmåga att påverka elever till livsstilsförändringar  

Avslutningsvis fick skolsköterskorna svara på vilken förmåga de ansåg sig ha att påverka 

elever till livsstilsförändringar. Ungefär en tredjedel 34 % (n=15) ansåg sig ha mycket god 

förmåga och lika många ansåg sig ha god förmåga, se figur 10. 

 

Figur 10. Skolsköterskornas förmåga att påverka elever till livsstilsförändringar (n=44). 

Diskussion  

Metod 

Metoden som valdes för föreliggande studie var en kvantitativ enkätundersökning. Syftet 

med studien var att undersöka skolsköterskors användning av MI i sitt omvårdnadsarbete 

med gymnasieelever. Enkät ansågs vara en lämplig metod utifrån studiens syfte och gjorde 

det möjligt att nå ut till en större grupp och därmed få ett större underlag att dra slutsatser 

ifrån. Enligt Polit och Beck (2004) passar enkät som metod när man vill mäta frekvens och 

förekomst, vilket också var denna studies syfte. Vidare menar Polit och Beck (2004) att 

kvantitativ metod passar för det systematiskt mätbara. Kvalitativ metod kan däremot ge en 

djupare dimension och som forskare får man här svar på upplevelser och kan också skapa 

sammanhang och bärande teman (Polit & Beck, 2004). Kvalitativa metoder som kunde ha 

passat för att undersöka skolsköterskors tankar kring MI-metoden och upplevelser av MI 

kunde ha undersökts med intervju – i grupp eller enskilt. Denna metod skulle kunna ge en 

djupare kunskap men ger ett mindre generaliserbart resultat.  

Då samtliga verksamhetschefer givit sitt godkännande om att enkäterna fick skickas ut var 

avsikten att de skulle skickas via verksamhetscheferna så att de i sin tur, genom internpost, 
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skulle skicka enkäterna vidare till samtliga respondenter. Men eftersom en del 

verksamhetschefer inte har den möjligheten och då författarnas tidsram var ganska knapp, 

valdes istället att adressera enkäterna till samtliga respondenters mottagningar. Detta också 

för att försäkra sig om att enkäterna inte skulle glömmas bort att skickas vidare. Enkäterna 

skickades iväg under pågående sportlovsveckor, olika veckor beroende på var i landet man 

befinner sig, vilket kanske kan ha påverkat svarsfrekvensen. Det är svårt att säga om det är 

en fördel eller nackdel att få en enkät att besvara under pågående sportlovsvecka. En 

aspekt kan vara att en del av respondenterna är lediga och inte finns på arbetet. En annan 

aspekt kan vara att det finns mer tid och utrymme att besvara en enkät då det inte finns 

elever på skolan, förutsatt att man arbetar den veckan. 

När det hade gått cirka två veckor hade det endast kommit in 28 % (n=25) besvarade 

enkäter. Påminnelsemejl skickades ut och resulterade i en slutlig svarsfrekvens på 50 % 

(n=44). När analys och bearbetning av resultatet kommit ganska långt kom det ytterligare 

sex enkäter som dessvärre inte kunde räknas in i resultatet. Tidsramen för att invänta 

enkätsvar blev sammanlagt en månad eftersom dataanalysen sedan påbörjades för att hålla 

tidsplanen. Om det funnits mer tid skulle ytterligare en påminnelse kunnat skickas ut men 

att skicka påminnelsemejl för tätt inpå det första kan enligt Trost (2007) leda till irritation 

hos den som ska besvara enkäten. Trost (2007) menar också att tidsintervallet inte bör vara 

för tätt inpå mellan den första utskickade enkäten och den första påminnelsen, annars 

kunde det också varit ett sätt för att få iväg ytterligare ett påminnelsemejl och på så sätt få 

en ökad svarsfrekvens. 

Ett större urval gör sannolikhet att resultatet blir mer representativt. Till skillnad från 

kvalitativa studier ger dock den kvantitativa metoden med slutna svarsalternativ inget 

utrymme för egna reflektioner hos respondenten. Fler öppna svarsalternativ i enkäten hade 

kanske givit ett mer varierat resultat men med detta följer också risken för ytterligare lägre 

svarsfrekvens (Eliasson, 2010). De övriga kommentarerna som respondenterna har lämnat 

har författarna valt att i resultatdelen citera under respektive rubrik. Däremot hade det 

kanske lämnats fler kommentarer om det fanns möjlighet till egna kommentarer under de 

respektive delarna i enkäten och att författarna på så sätt skulle få mer tyngd i 

respondenternas kommentarer. 

Författarna fann dock i sitt arbete med bakgrund och tidigare forskning att relativt få 

kvantitativa undersökningar gjorts kring MI under svenska förhållanden.  

Nackdelen med enkät är att den generellt ger en lägre svarsfrekvens (Eliasson, 2010). 

Svarsfrekvensen blev 50 % (n=44) vilket ger ett bortfall på 50 % (n=44). Det visade sig att 

17 % (n=15) inte hade gått MI-utbildning och räknades därför bort. Detta kan tyckas 

intressant att reflektera över då skolsköterskornas respektive verksamhetschefer angivit att 

samtliga gått MI-utbildning, med undantag för några enstaka som angivit att de senast 

anställda kanske inte gått MI-utbildning. En av respondenterna har kommenterat att deras 

närmaste chef troligtvis inte har någon vetskap om MI-metoden och 32 % (n=14) svarade 

vet ej/kan ej svara på frågan om de upplever att de har arbetsledningens stöd att använda 

MI-tekniken i sitt arbete. Orsaken kan vara att frågan var otydlig, att respondenten inte vet 

svaret eller att svaret är av känslig karaktär då frågan rörde upplevt stöd från 

arbetsledningen. Kanske kan det vara så att skolsköterskorna uppfattar att deras närmaste 

chefer har bristande insyn i verksamheten. Andra orsaker till bortfall kan vara att 

skolsköterskorna arbetar under tidspress och att enkäten därmed prioriterades bort. Det bör 
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också övervägas om skolsköterskorna inte ansåg att undersökningens syfte kändes 

tillräckligt engagerande och att enkäten därför prioriterades bort. Spridningen på bortfallet 

var jämnt fördelad över urvalet. Vidare kan det spekuleras i om svarsfrekvensen hade varit 

större om enkäten skickats ut elektroniskt. Enstaka interna bortfall förekom 4,5 % (n=2). 

Interna bortfall var frågor om skolsköterskornas prioritering av arbetsuppgifter (n=1) samt 

beräknad tidsåtgång för deras arbetsuppgifter (n=1). Att prioritering var svår att göra och 

att alla arbetsuppgifter ansågs lika viktiga kommenterades separat. Detta bortfall ses inte 

som en svårtolkad fråga utan snarare som ett bevis för den komplexitet det innebär att 

prioritera sina arbetsuppgifter. En skolsköterska har också angivit att endast hälsosamtalet 

är lagstadgat vilket är en intressant aspekt då flera gymnasieskolsköterskor anger att deras 

arbetsuppgifter är många fler.  

Urvalsgruppen var gymnasieverksamma skolsköterskor i författarnas närområden. Både 

större och mindre kommuner omfattades i studien. Trots att urvalet är ett stickprov i en 

population bedöms studien ändå som representativ. För att få en högre validitet skulle 

samtliga skolsköterskor på kommunala gymnasieskolor i Sverige tillfrågats. Möjligheten 

att generalisera är begränsad, det kan med säkerhet inte sägas att skolsköterskor skulle ha 

svarat på samma sätt i ett annat upptagningsområde.  

Enkäten kom att omfatta 14 frågor och det kan anses rimligt för att motivera respondenten 

att svara. Ett större antal frågor kanske hade ökat validiteten medan en ökad tidsåtgång 

sannolikt hade minskat svarsfrekvensen. Att enkäten har använts tidigare och utgjort en del 

av en tidigare studie styrker validiteten. Dock ger det faktum att enkäten har modifierats 

och riktats till en annan specialistverksamhet en risk för minskad validitet. De fria 

kommentarer som angavs ger dock tyngd i svaren på studiens frågeställningar vilket i sig 

är en validitetsfaktor. Dock gjordes ingen ytterligare analys av fria kommentarer då de var 

förhållandevis få och därmed utgjorde ett för svagt underlag för syntes. 

Då bearbetningen av enkätsvaren påbörjades och resultatet av enkäterna började falla på 

plats väcktes frågan om fler frågor kanske borde ha ställts gällande vilken typ av 

elevunderlag respektive skolsköterska arbetar med. Hade skolan främst teoretiska program, 

individuella program eller yrkesinriktade program? Kanske det skulle skilja sig i resultatet 

om hur MI-metodens olika delar används, tidsaspekten och prioritering av arbetsuppgifter 

likaså.  

Reliabiliteten bedömdes vara stor med hänvisning till det ganska omfattande urvalet men 

frågan är om demografiska egenskaper ser likartade ut i hela landet och om samma 

mätning skulle kunna göras om med samma resultat?  

Resultat 

Studiens resultat visar att skolsköterskor använder MI i sitt arbete med elever och att 

tekniken i ganska stor omfattning har anpassats vid implementering i verksamheten. 

Skolsköterskorna var övervägande positiva till att använda MI-tekniken i sina samtal med 

eleverna och 55 % (n=24) ansåg också att MI var en bättre metod än traditionell rådgivning 

i förändringssamtal. Vidare visade resultatet att det fanns en del begränsningar med MI-

metoden. Dessa utgjordes av att skolsköterskan uppfattade det som svårare att 

uppmärksamma elevers prat om beteendeförändring.  Ett annat huvudresultat var att 

skolsköterskor i stor utsträckning anser sig ha behov av stöd för att vidmakthålla sina 
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kunskaper i MI.  Lyhördhet är en hörnsten i MI-tekniken. Kan det vara så att vissa är 

lyhörda men att förmåga till lyhördhet också kräver träning vilket resulterade i 

skolsköterskornas önskan om kontinuerlig handledning? Magnusson (2011) fann i sin 

avhandling om fetmarådgivning att skolsköterskor ofta inte var lyhörda för elevernas egna 

tankar, och att de gärna föll tillbaka på traditionell rådgivning, där de själva dominerade 

samtalet. Magnusson (2011) menar att träning och handledning är av största vikt för att 

utveckla lyhördhet i samtal med eleverna. Detta ger stöd åt resultatet kring 

handledningsbehov i MI. 

En fråga som kunde ha ställts och analyserats var typen av elevunderlag som respektive 

skolsköterska arbetar med. Hade skolan stor andel elever i individuella program? 

Individuella programmet omfattas av elever som slutat skolan med ofullständiga betyg, 

ofta skoltrötta elever och elever med svag självbild (Hugo, 2007). Vidare konstaterar Hugo 

(2007) i sin avhandling att dessa elever ofta upplever sig stigmatiserade och att de har en 

högre andel psykisk ohälsa, skolkar oftare och har många skolrelaterade problem. Om 

dessa elever är en mer frekvent grupp som besöker skolsköterskan borde de också oftare 

vara involverade i prat om motivation och beteendeförändringar. Det vore intressant att i 

vidare studier undersöka skolsköterskans roll i arbetet med elever med ofullständiga 

skolresultat.  

Medelåldern för skolsköterskorna i studien var 55 år. Författarna antar att 

skolskötersketjänster vid gymnasieskolan är en del i en högre karriär vilket i så fall 

förklarar den högre medelåldern. Viktigt att beakta är att studien har ett statistiskt bortfall 

på 50 % (n=44) och det kan vara så att de som inte svarat på enkäten är betydligt yngre och 

det kanske också skulle givit ett annat resultat. Ålder kan spela roll ur flera aspekter. 

Skolsköterskan kan vara ”trendtrött” och fast i sin uppfattning om bästa samtalsmetodik, 

eftersom många metoder har passerat genom åren och trenderna skiftat. Några 

skolsköterskor kommenterade även detta faktum att liknande utbildningar förekommit 

under deras yrkesverksamma tid. Tiden för antal år i yrket var i medeltal 15 år medan 

medianvärdet var 11,5 år. Då median utgör ett mittvärde innebär det att hälften av 

skolsköterskorna har antal år i tjänst över detta värde. Sannolikt ger ålder, arbetslivs- och 

livserfarenhet en trygghet i mötet med eleverna vilket också framkommit både i tidigare 

studie och i kommentarerna i denna studie (Melin & Toft, 2009).  

Vid granskning av resultatet övervägdes att jämföra manliga respektive kvinnliga 

skolsköterskors åsikter. Männen kom dock endast att utgöra tre av respondenterna och 

slutsatser är svåra att dra utifrån ett så litet underlag. Nämnas kan dock att samtliga män 

svarade att de uppfattade MI-teknikens grundprinciper som mycket enkla, liksom att de i 

större utsträckning tyckte sig ha nytta av sina MI-kunskaper. Däremot hade de svårare att 

uttala sig om MI stämde överens om deras värderingar om hur skolsköterskan bör/ska 

arbeta där samtliga svarade vet ej/kan ej svara. Genusperspektivet i omvårdnadsarbete är 

ett spännande forskningsområde i en kvinnodominerad yrkeskår och det är författarnas 

övertygelse att fler manliga förebilder i skolsköterskeyrket skulle vara av godo. 

En fråga som skolsköterskorna tycktes ha svårare att svara på var frågan om de upplevde 

att de hade stöd från arbetsledningen att använda MI-tekniken i deras arbete. En tredjedel 

av skolsköterskorna angav att de inte visste eller inte kunde svara på denna fråga. Om 

frågan var otydligt formulerad, svår att svara på eller om den var av känslig karaktär kan 

det spekuleras i. Skolsköterskan har både en kort och lång väg till sin närmaste chef. Ofta 
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är hon/han den enda i sin profession och saknar nära kollegor. Det kan då skapa ett 

beroende av en extra välfungerande relation till arbetsledningen. En annan vinkling kan 

vara att skolsköterskan ofta arbetar i det tysta och att det, åtminstone lokalt på skolan, 

saknas kunskap om skolsköterskans arbetsuppgifter. Det kanske också ibland kan vara 

oklart vem som är närmaste chef, och hur beslutsleden är organiserade. Cohn-Riddermark 

(2005) har konstaterat att otydlig organisation och passivt stöd från arbetsledningen utgör 

en begränsning i skolsköterskans arbete. Det kan också vara så att frågans karaktär gör att 

skolsköterskorna är rädda att identifieras om de svarar att de faktiskt inte upplever stöd 

från arbetsledningen, detta trots utlovad avidentifiering av enkätsvaren. I jämförelse mellan 

storstad och småstad sågs huruvida skolsköterskorna upplever att de har arbetslednings 

stöd att använda MI-tekniken i sitt arbete. Av de som arbetade i de större städerna var det 

26 % (n=9) som svarade vet ej/kan ej svara medan 56 % (n=5) av de som arbetade i de 

mindre städerna svarade vet ej/kan ej svara. På mindre orter finns ofta bara en 

gymnasieskola vilket kan göra att tjänstgörande skolsköterska saknar kollegialt stöd.  

En annan skillnad mellan skolsköterskor i storstad och i småstad som uppdagades var att 

11 % (n=1) av de skolsköterskor som arbetade i de mindre städer inte alls tyckte att MI 

stämde överens med de värderingar om hur en skolsköterska bör/ska arbeta medan de som 

arbetade i de större städerna inte alls tyckte så. Lika var det gällande om huruvida de ansåg 

att MI jämfört med traditionell rådgivning var bättre, där 11 % (n=1) av de som arbetade i 

de mindre städerna svarade att MI inte alls var bättre än traditionell rådgivning. Vad detta 

beror på är svårt att säga. Men en aspekt, som tidigare nämnts, skulle kunna vara att de 

som arbetar i de mindre städerna saknar kollegialt stöd och därför fortsätter arbeta utifrån 

de metoder de känner sig trygga med.  

Den begränsning i användandet av MI-tekniken som föll ut i störst omfattning var frågan 

om att uppmärksamma elevens förändringsprat.  Ortiz (2009) definierar förändringsprat 

som att låta klienten prata om det som vidmakthåller det oönskade beteendet och att 

rådgivaren, i det här fallet skolsköterskan, måste vara lyhörd och fånga upp yttranden om 

skäl till förändring. Även om just uppmärksamhet om elevens förändringsprat föll ut som 

en begränsning i större utsträckning, svarade denna grupp skolsköterskor generellt att de 

ansåg att det var ganska svårt att använda samtliga av MI-metodens grundprinciper. 

Omvänt visade det sig att den grupp skolsköterskor som svarat att det var ganska enkelt att 

uppmärksamma elevens förändringsprat, också svarade ganska enkelt gällande samtliga av 

MI-metodens grundprinciper. En kvalitativ studie kunde kanske givit ytterligare djup och 

förståelse kring upplevelsen av begränsningar. Mer än en fjärdedel av skolsköterskorna har 

svarat att de i ganska liten, mycket liten utsträckning eller inte alls har anpassat MI-

tekniken i sitt dagliga arbete. Oklart är om det beror på att de inte finner metodens alla 

principer som fulländade eller om det finns en rädsla för att inte anamma en metod 

fullständigt, och då istället förkasta den. Ortiz (2009) menar att MI-tekniken bör användas 

flexibelt och utifrån det som känns relevant i mötet med individen.  

I den här studien har författarna fått svar på om skolsköterskorna använder MI och 

huruvida de anpassat och implementerat MI-metoden i deras verksamhet. Studiens resultat 

visar också att MI har begränsningar i användandet och att skolsköterskorna har behov av 

stöd för att vidmakthålla sina kunskaper i MI. I vidare forskning skulle det vara intressant 

att ta reda på vilket stöd det finns behov utav och i vilken form och utsträckning stödet bör 

vara. Studiens resultat visar att det tar tid att lära sig att använda MI-metoden i sitt dagliga 
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arbete och att det krävs träning och handledningen för att vidmakthålla sina kunskaper i 

MI-tekniken.  

Brist på tid för optimalt hälsofrämjande arbete framkommer både i tidigare forskning 

(Cohn-Riddermark, 2005) och i de fria kommentarerna i denna studie, men på direkt fråga 

om huruvida det finns tid att utöva MI-metoden i sitt arbete, angav en stor majoritet av 

skolsköterskorna att tid finns att utöva MI. Möjligtvis grundar sig tidigare forskning på 

skolsköterskor i grundskolan som har fler tidskrävande uppgifter såsom hälsokontroller 

och vaccinationer. Då samtalet även ska följas upp enligt MI-principernas olika delar 

kanske det kan vara så att skolsköterskan ”väljer” att ge traditionell rådgivning, för att de 

tror att de på så sätt ”sparar tid”. Författarna anser dock att, den som leder samtalet, ibland 

inte alltid behöver använda sig av alla delar av MI-metodens grundprinciper. 

Respondenterna har tidvis varit otydliga med tjänstgöringsgrad då ett par har angivit att de 

delar sin tjänst med annan skolsköterska samt att administrativt arbete och andra uppdrag 

har utgjort delar av tjänsten. Dessa försvårande omständigheter har föranlett att ingen 

beräkning av antal elever per tjänst har gjorts. I tidigare forskning framgår dock att stora 

elevgrupper utgör en begränsning i skolsköterskans arbete. I Socialstyrelsens riktlinjer för 

svensk skolhälsovård (2004) framgår det att antal elever per skolskötersketjänst varierar 

kraftigt och att krav på dimensionering saknas. Det är författarnas övertygelse att det i och 

med den nya skollagen (SFS, 2010:800) kommer att krävas mer tid till hälsofrämjande 

arbete. Mer fokus på frågan om antal elever per tjänst och enkätfrågeställningen om 

tidsprioritering av arbetsuppgifter och tid för tillämpning av MI hade kunnat läggas. 

Avslutningsvis fick skolsköterskorna svara på vilken förmåga de ansåg sig ha för att 

påverka eleverna till livsstilsförändringar. Där svarade 73 % (n=32) att de hade mycket god 

eller god förmåga. Detta visar på att de flesta är nöjda med sitt omvårdnadsarbete med att 

förändra elevernas livsstil. Det skulle dock vara intressant att, i vidare forskning, ta reda på 

om skolsköterskorna i större utsträckning skulle anse sig ha utmärkt förmåga om de fick 

mer träning och handledning.  

Slutsats  

Studien visar att skolsköterskor använder MI-metoden i sitt omvårdnadsarbete med 

eleverna i stor utsträckning och att metoden anpassats för implementering i det dagliga 

arbetet. Majoriteten anser att MI-metoden fungerar bättre än traditionell rådgivning vid 

livsstilsförändringar. Det skulle vara intressant att få veta hur det skiljer sig mellan elever 

som fått vägledning att förändra ett visst beteende enligt MI-metoden samt vägledning i 

form av traditionell rådgivning. Skolsköterskor anser sig ha god förmåga att påverka elever 

till livsstilsförändringar vilket också enligt Socialstyrelsens riktlinjer, Hälso- och 

sjukvårdslagen och Skollagen är skolsköterskans bidrag till det hälsofrämjande arbetet ur 

ett folkhälsoperspektiv. Resultatet visar dock att det finns begränsningar som utgörs av 

grundprincipen att uppmärksamma förändringsprat hos eleven och att det finns ett stort 

behov av handledning och stöd för att vidmakthålla MI-kunskaperna.  

Det framkom i denna studie att en del av respondenterna hade svårt att ta till sig en ny 

samtalsmetod och att det var lätt att falla tillbaks i det gamla sättet, dvs. att ge traditionell 
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rådgivning. Det skulle därför vara intressant att ta reda på varför det är så. Frågan som kan 

ställas är om de anser att tid inte finns, att de inte fått tillräckligt med handledning och 

träning på metodens strategier eller om det beror på andra faktorer? 

Det har visat sig, enligt Forsberg (2006), att MI-metoden även kan användas vid korta 

möten för att få effekt varpå det skulle det vara intressant att för vidare forskning tar reda 

på vad exakt det är som gör att vissa anammar metoden medan vissa inte gör det, utan 

istället använder sig av ”det gamla sättet” i form av traditionell rådgivning.  

MI-metodens huvudsakliga mål är att hjälpa människor till förändring genom att skapa 

trygghet och visa engagemang. Användningen av MI-metoden bygger såväl på 

förhållningsätt som på olika strategier. Att använda metoden bygger på ett samarbete 

mellan individen och skolsköterskan, där individens autonomi är vägledande. Med MI kan 

skolsköterskan hjälpa eleven att se sina egenvårdbehov relaterat till sina eventuella 

hälsoproblem. Skolsköterskans omvårdnad kan med MI präglas av lyhördhet och respekt 

för elevens integritet. Studien visar att MI-metodens ideologi är väl överensstämmande 

med Orems omvårdnadsteori där skolsköterskan hjälper eleven till självständighet och ur 

ett salutogent perspektiv därmed ökar elevens känsla av sammanhang.  

Implikation 

Följden av studiens utfall belyser att handledning bör organiseras för träning i 

samtalsmetoden. Detta skulle kunna organiseras centralt på kommunnivå. Kontinuerlig 

handledning i MI skulle ge tillfälle för skolsköterskor att få träna på de grundprinciper som 

framkommit som begränsande. Professionell handledning kan bedrivas genom t.ex. olika 

rollspel och gruppövningar. Att använda MI-tekniken i sitt dagliga arbete ger en sorts 

träning men det bör också ske kontinuerligt med kollegor som kan diskutera 

användningsområden, fördelar och begränsningar och dela erfarenheter med varandra. 

Författarna tror att de skolsköterskor som använder sig av MI-metoden dagligen och 

samtidigt får kontinuerlig handledning samt stöd från kollegor och arbetsledning, får fler 

elever att göra hälsosamma val genom sitt eget självbestämmande.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Enkät om MI 

 

Enkät om MI! 
 

Demografiska frågor: 

 

Är du Kvinna  

 

eller Man  

 

Ålder:____________________________________________________________ 

 

Antal år i yrket som skolsköterska:_____________________________________ 

 

Arbetar Du heltid/deltid; ange i procent:________________________________ 

 

Antal elever på din tjänst:____________________________________________ 

   

Vilket år gick Du utbildning i MI:______________________________________ 

 

Allmänna frågor: 

 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Kryssa i ett eller flera alternativ: 

 

Hälsosamtal    

Uppföljningssamtal     

Hälsokontroller    

Öppen mottagning   

Undervisning i grupp/enskilt   

Elevvårdskonferenser   

Klasskonferenser   

Övrigt (ett/flera)___________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________  
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Vilken prioritet har dina arbetsuppgifter (där den mest prioriterade uppgiften får nummer 

1, näst prioriterade 2 osv). 

 

Hälsosamtal    

Uppföljningssamtal     

Hälsokontroller    

Öppen mottagning   

Undervisning i grupp/enskilt   

Elevvårdskonferenser   

Klasskonferenser   

Övrigt (ett/flera)___________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

 

 

Vilken tidsåtgång har dina arbetsuppgifter (där den mest tidskrävande uppgiften får 

nummer 1, näst tidskrävande 2 osv). 

 

Hälsosamtal    

Uppföljningssamtal     

Hälsokontroller    

Öppen mottagning   

Undervisning i grupp/enskilt   

Elevvårdskonferenser   

Klasskonferenser   

Övrigt (ett/flera)___________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

 

Anser du att din prioritering/tidsåtgång har förändrats sedan du genomgått MI utbildning? 

 
 

Ja Nej Vet ej/Kan ej svara 
   

 

 

Om Ja, i vilken utsträckning: 

 
 

I mycket stor 

utsträckning 
I ganska stor 

utsträckning 
I ganska liten 

utsträckning 
I mycket liten 

utsträckning 
Inte alls Vet ej/Kan ej svara 

      

 

 



 

37 
 

Implementering/Anpassning till dagligt arbete 

 

1. I vilken utsträckning har MI-utbildningen lett till att du förändrat innehåll och/eller 

upplägg i dina samtal med elever kring livsstilsförändringar? 

 
 

I mycket stor 

utsträckning 
I ganska stor 

utsträckning 
I ganska liten 

utsträckning 
I mycket liten 

utsträckning 
Inte alls Vet ej/Kan ej svara 

      
 

 

2. Kan du bedöma hur ofta du har haft nytta av dina MI-kunskaper i förändringssamtal med 

elever? 

  
  

Varje gång Nästan varje gång Ibland Nästan aldrig Aldrig Vet ej/Kan ej svara 

      

          

 

3. I vilken utsträckning anser du att MI stämmer överens med dina värderingar om hur 

skolsköterskan bör/ska arbeta? 

 
 

I mycket stor 

utsträckning 
I ganska stor 

utsträckning 
I ganska liten 

utsträckning 
I mycket liten 

utsträckning 
Inte alls Vet ej/Kan ej svara 

      

 
 

4. Vad anser du om MI jämfört med traditionell rådgivning för att påverka och motivera 

elever till livsstilsförändring? 

 
  

Mycket bättre Lite bättre Lika bra Lite sämre Mycket sämre Vet ej/Kan ej svara 
      

 
                                                                                            

5. I vilken utsträckning har du anpassat MI-tekniken för ditt arbete? 

 
 

I mycket stor 
utsträckning 

I ganska stor 
utsträckning 

I ganska liten 
utsträckning 

I mycket liten 
utsträckning 

Inte alls Vet ej/Kan ej svara 

      
 

 

6. I vilken utsträckning anser du att du har tid att tillämpa MI i ditt arbete? 

 
 

I mycket stor 

utsträckning 
I ganska stor 

utsträckning 
I ganska liten 

utsträckning 
I mycket liten 

utsträckning 
Inte alls Vet ej/Kan ej svara 
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Användbarhet och begränsningar med MI-tekniken 

 

7. Hur enkelt/svårt är det att sammanfatta och summera elevens uppfattningar? 

     
 

Mycket enkelt Ganska enkelt Ganska svårt Mycket svårt Använder inte alls Vet ej/Kan ej svara 
      

                                                                                 

 

8. Hur enkelt/svårt är det att lyssna aktivt och återge innehållet i elevens berättelse? 

 
 

Mycket enkelt Ganska enkelt Ganska svårt Mycket svårt Använder inte alls Vet ej/Kan ej svara 
      

 

 

9. Hur enkelt/svårt är det att uppmärksamma elevens förändringsprat? 

  
 

Mycket enkelt Ganska enkelt Ganska svårt Mycket svårt Använder inte alls Vet ej/Kan ej svara 
      

       

 

10. Hur enkelt/svårt är det att be eleven om tillåtelse att ge information? 

 
 

Mycket enkelt Ganska enkelt Ganska svårt Mycket svårt Använder inte alls Vet ej/Kan ej svara 
      

 
 

11. Hur enkelt/svårt är det att använda sig av öppna frågor? 
  

 

Mycket enkelt Ganska enkelt Ganska svårt Mycket svårt Använder inte alls Vet ej/Kan ej svara 
      

 
 

Behov av vidare utbildning/fortbildning 

 

12. Upplever du att du har ledningens och omgivningens stöd att använda MI-tekniken i 

ditt arbete? 
 

 
I mycket stor 

utsträckning 
I ganska stor 

utsträckning 
I ganska liten 

utsträckning 
I mycket liten 

utsträckning 
Inte alls Vet ej/Kan ej svara 

      

         

 

13. Anser du att du behöver kontinuerlig handledning för att vidmakthålla dina kunskaper i 

MI-tekniken? 

  
 

I mycket stor 

utsträckning 
I ganska stor 

utsträckning 
I ganska liten 

utsträckning 
I mycket liten 

utsträckning 
Inte alls Vet ej/Kan ej svara 
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Sammanfattning 

 

14. Vilken förmåga anser du att du som skolsköterska har för att påverka elever till 

livsstilsförändringar? 

 
 

Utmärkt Mycket god God Någorlunda Dålig Vet ej/Kan ej svara 
      

 
  
 

Kommentarer: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________  

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2 Missivbrev 

 

Förfrågan om deltagande i en enkätstudie 

     

Bästa kollega! 

 

Undertecknade planerar att genomföra en enkätstudie som en del av vårt examensarbete på 

skolsköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. Vi vänder oss till dig som arbetar på 

kommunal gymnasieskola och som har genomgått utbildning i Motiverande samtal (MI). 

Enkäten kommer att skickas ut till cirka ett 80-tal skolsköterskor i olika kommuner i 

Sverige. 

Bakgrunden till vår undersökning är att MI betraktas som en evidensbaserad samtalsmetod 

och utbildning av skolsköterskor pågår fortlöpande. Studiens övergripande syfte är att 

undersöka hur MI används i skolsköterskearbetet, metodens användbarhet och 

begränsningar samt eventuellt behov av stöd i vidmakthållandet av MI kunskaperna. 

Resultatet kommer att presenteras under vårterminen 2011. 

Vi har fått tillåtelse av din chef att genomföra studien, och det är också därifrån vi hämtat 

dina kontaktuppgifter. Det vore värdefullt för oss om du ville avsätta ca 10-15 minuter för 

att svara på våra frågor. Vi önskar svar inom 14 dagar. Förfrankerat svarskuvert är bifogat.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer inte att kunna identifieras i 

resultatet. Uppe i höger hörn på detta brev finns ett kontrollnummer som kommer klippas 

bort då du, förhoppningsvis skickar tillbaks en besvarad enkät, för att du skall slippa 

eventuella påminnelsebrev och för att dina svar behålls konfidentiellt. Ditt deltagande är 

frivilligt och du kan avstå från att svara utan att ange skäl. 

 

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor. 

 

Gävle-Linköping februari 2011 

 

Med Vänlig Hälsning 

Marie Stenmark och Emma Herrlander Törnquist, leg. sjuksköterskor, 

skolsköterskestuderande 

 

Marie Stenmark  

marie.stenmark@tbschool.se 

Emma Herrlander Törnquist  

emma.herrlander.tornquist@hotmail.com 

 

 

Handledare: 

Ulla Hellström Muhli, Universitetslektor, Fil Dr.  

ulla.hellstrom.muhli@his.se 

 

mailto:marie.stenmark@tbschool.se
mailto:emma.herrlander.tornquist@hotmail.com
mailto:ulla.hellstrom.muhli@his.se
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Bilaga 3 Samtyckesbrev 

 

Samtycke av samordnande skolsköterska 

 
Härmed lämnas samtycke till enkätstudie bland skolsköterskor på gymnasienivå i din 

kommun som genomgått utbildning i Motiverande Samtal (MI). Syftet med studien är att 

undersöka användbarhet och eventuella begränsningar med metoden. Resultatet kommer 

att utgöra en del i ett examinationsarbete på avancerad nivå för Skolsköterskeprogrammet 

vid Högskolan i Skövde. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och ingen enskild 

individ kommer att kunna identifieras.  

 

Vänligen bekräfta via mail för samtycke efter att ha tagit del av separat bifogat missiv. 

 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

Marie Stenmark och Emma Herrlander Törnquist, leg. sjuksköterskor, 

skolsköterskestuderande 

 

Marie Stenmark  

marie.stenmark@tbschool.se 

Emma Herrlander Törnquist  

emma.herrlander.tornquist@hotmail.com 

 

 

Handledare: 

Ulla Hellström Muhli, Universitetslektor, Fil Dr.  

ulla.hellstrom.muhli@his.se 

 

 

 

 

  

mailto:marie.stenmark@tbschool.se
mailto:emma.herrlander.tornquist@hotmail.com
mailto:ulla.hellstrom.muhli@his.se
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Bilaga 4 Arbetsfördelning 

Denna studie har planerats, genomförts och dokumenterats i fullständigt samförstånd av 

författarna. Inget stycke eller moment har ägts av någon enskild utan samtliga delar av 

studiens struktur har gemensamt producerats såsom studiedesign, bakgrund, genomgång av 

tidigare forskning, datainsamling, analys samt författande av resultat och diskussionsdel. 
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