
 

                                                                                                                                     
 

Helsefremmende tilnærming til arbeid 

med levevaner - utfordringer og 

muligheter 

En kvalitativ studie om implementering av MI som 

metode i Bra mat-kurset 

  

 

 

 

 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap   
   

Master i helsefremmende arbeid 

 

Natascha Hansen                           

 

Mai/2014  

Antall ord: 18884 



2 

 

FORORD 

Etter to lærerike og inspirerende år på masterstudiet i helsefremmende arbeid er jeg glad, 

lettet og stolt over at jeg nå kan levere min ferdige masteroppgave.  

Først og fremst ønsker jeg å rette en stor takk til de seks kursledere som stilte opp som 

informanter. Takk for at dere tok dere tid og var villige til å dele deres erfaringer og 

synspunkter med meg. Dere har bidratt til at denne studien lot seg gjennomføre. 

Tusen takk til min veileder Berit Viken, førstelektor ved institutt for helsefremmende arbeid 

ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold for god veiledning. Takk for din støtte, dine konkrete 

tilbakemeldinger, gode forslag og faglige innspill i alle deler av prosessen. 

Takk også til mine medstudenter og spesielt Marit; tusen takk for mange spennende 

diskusjoner, dine kritiske spørsmål og konstruktive tilbakemeldinger. Dette har vært en 

fantastisk støtte for meg særlig i den siste slitsomme perioden før oppgaven kunne leveres. Et 

svært verdifullt samarbeid har utviklet seg til et godt vennskap. 

En stor takk også til familie og venner som har vist interesse for mitt studium og for 

oppmuntrende ord – det har betydd mye for meg. Lisbeth og Siri, tusen takk for at dere tok 

dere tid til gjennomlesning av oppgaven og språkvask i en travel hverdag. Det har vært helt 

uvurderlig. 

Sist, men ikke minst, takk til verdens mest tålmodige mann, Tommy. Tusen takk for at du har 

oppmuntret og støttet meg gjennom hele dette studieløpet. At du har vist forståelse og respekt 

for mitt til tider mentale fravær har gjort det mer tydelig enn noensinne hvor heldig jeg er.  

 

Mai 2014 

Natascha Hansen 



3 

 

SAMMENDRAG 

Bakgrunn/problemstilling: ”Bra mat for bedre helse-kurset” er et av tiltakene ved 

kommunale frisklivssentraler. Kurslederen kan ta utgangspunkt i faktainformasjon, som 

defineres her som tradisjonell helseopplysning. Samtidig er kurset basert på motiverende 

intervju (MI), en klientsentrert samtalemetode i arbeidet med å endre levevaner. Tidligere 

forskning tyder på at MI kan være mer effektiv enn tradisjonelle tilnærminger, men det synes 

å være vanskelig for helsepersonell å reorientere seg i forhold til bruk av MI. Av den grunn 

besvares følgende problemstilling fra kursledernes perspektiv: ”Hva kan bidra til at 

kurslederne implementerer MI framfor tradisjonell helseopplysning på Bra-mat kurset?” 

Formål: Hensikten er å beskrive kursledernes erfaringer og synspunkter, og øke forståelse for 

forhold som kan bidra til at de bruker MI som metode på kurset. 

Metode: Studien har et kvalitativt forskningsdesign, og data er innsamlet ved hjelp av seks 

individuelle intervjuer med kurslederne. Utvalget består av tre fysioterapeuter og tre 

ernæringsfysiologer med ulik erfaringsbakgrunn. 

Funn: Funn viser at kurslederne er positivt innstilt i forhold til å implementere MI som 

metode på kurset. Det knyttes til at de vektlegger medvirkning, samarbeid og autonomi, når 

de beskriver måten de gir helseopplysning på. Kurslederne beskriver utfordringer som tyder 

på at det kan være vanskelig å gå ut av den tradisjonelle ekspertrollen. Det kan oppleves som 

et dilemma at kursmaterialet legger føringene for ekspertstyrt faktaopplysning samtidig som 

kursledere skal vektlegge deltakerstyrt erfaringsutveksling. I tillegg omtaler kursledere at det 

er en utfordring å tilpasse MI i arbeidet med grupper. De fremhever MI-kompetanse som 

avgjørende for implementering. 

Konklusjon: Et helsefremmende perspektiv bør ligge til grunn i arbeidet med levevaner. Ved 

å ta utgangspunk i MI, kan kurslederne legge til rette for deltakernes empowerment framfor å 

spre informasjon gjennom tradisjonell helseopplysning. For kurslederne innebærer det å gi 

slipp på sin rolle som eksperter og gå ut av de faste rammene fra kursmaterialet. Det krever en 

reflektert holdning, erfaring og kompetanse. 

Nøkkelord: Helsefremmende arbeid, helseopplysning, reorientering av helsevesenet, 

motiverende intervju, implementering, empowerment, fagpersoner 
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ABSTRACT 

Background: “Bra mat for bedre helse” (”healthy food for better health”/ Bra mat-course) is 

one of the interventions offered by municipal healthy living centers (“frisklivssentral”). It is 

suggested that course supervisors provide information on nutrition related topics, which will 

here be referred to as traditional health education.  At the same time the course is based on 

motivational interviewing (MI), which is a client-centered counseling style to addressing 

lifestyle changes. Previous studies have shown that MI can be more effective than 

conventional approaches. However, it seems that health care practitioners experiences 

difficulties with this reorientation. Therefore, this study aims to approach the following 

question from the perspective of Bra mat course supervisors: “Which factors can influence 

supervisors to choose MI above traditional approaches to health education at Bra mat-

courses?” 

Aim: The objective of this study is to describe course supervisors’ experiences and views 

related to MI, and provide insight into conditions that can influence them to adopt MI as a 

method for health education.  

Methods: This study had a qualitative research design. Three dietitians and three physical 

therapists were interviewed and qualitative content analysis was used to process the data. 

Results: Course supervisors demonstrated a positive view about adopting MI, which was 

associated with their emphasis on participation, cooperation and autonomy support when 

conducting health education. At the same time they felt limited by existing values, guidelines 

and resources. They also reported encountering difficulties providing MI in a group format.  

Conclusion: Addressing lifestyle changes should be based on a health promoting perspective. 

By using motivational interviewing course supervisors can arrange for participant 

empowerment instead of just spreading nutrition information the traditional way. This implies 

that course supervisor have to be willing to go out of their “expert” role and let go of the 

intervention framework. That requires a reflective attitude, experience and competence. 

Keywords: health promotion, health education, reorienting health care, health care 

professionals, implementation, empowerment, motivational interviewing 
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1.0 INNLEDNING 

Følgende kapittel presenterer bakgrunn og redegjør for valg av tema. Deretter introduseres 

konteksten for oppgaven, før det redegjøres for kunnskapsstatus. Det følger en presentasjon 

og begrunnelse for problemstillingen, forskningsspørsmål og studiens relevans. Sentrale 

begreper gjøres rede for, før kapitlet avsluttes med en beskrivelse av oppgavens videre 

struktur. 

 

1.1 Bakgrunn 

Jeg har i mange år interessert meg for endring av levevaner og helseatferd. Økningen av ikke-

smittsomme sykdommer, det vil si hjerte- og karsykdommer, kreft, respirasjonssykdommer, 

overvekt og diabetes, anses som store globale utfordringer innen folkehelse (WHO, 2011). I 

mai 2012 sluttet Norge seg til vedtaket fattet av verdens helseorganisasjon om å jobbe mot en 

reduksjon av tidlig død knyttet til ikke-smittsomme sykdommene med 25 % innen 2025 

(Helsedirektoratet, 2013a). Det er godt dokumentert at risikofaktorer for sykdommene 

påvirkes i stor grad av levevaner (WHO, 2011). Derfor er intervensjoner som påvirker 

helserelatert atferd et viktig virkemiddel i folkehelsearbeid. 

 I Norge har mange kommuner opprettet frisklivssentraler som en del av helse- og 

omsorgstjenesten. I Helsedirektoratets veileder for etablering og organisering står det at 

sentralene tilbyr strukturert veiledning og oppfølging i endring av levevaner 

(Helsedirektoratet, 2013b). Målgruppen for frisklivsreseptordningen er personer som er i 

faresonen for å utvikle sykdom eller helseplager relatert til levevaner. Brukerne henvises blant 

annet av fastleger eller annet helsepersonell, noen tar selv kontakt direkte med 

frisklivssentralen. Tilbudet varer som regel i 12 uker og kan inneholde individuelle 

helsesamtaler, tilbud om fysisk aktivitet, kostholdskurs og røykesluttkurs. Frisklivssentralen 

kan i tillegg fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre kommunale tiltak.  

Tidlig i masterstudiet ble jeg introdusert til ulike strategier innen folkehelsearbeid; 

sykdomsforbyggende og helsefremmende arbeid (Green & Tones, 2010; Mæland, 2010). 

Strategiene beskrives i teorikapitlet, hvor det kommer fram at de kan være komplementære, 

overlappende eller motstridende. Som vi også skal se, er et av innsatsområdene i 

helsefremmende arbeid at helsevesenet skal gå utover sin tradisjonelle rolle, som innebærer 
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behandling og forebygging, og heller orienteres i en helsefremmende retning (WHO, 1986). 

Dette har vist seg vanskelig i praksis (Naidoo & Wills, 2009b; Ziglio, Simpson, & Tsouros, 

2011). Berg (2012) fant at frisklivssentralene faller inn i skjæringspunktet mellom behandling, 

sykdomsforebygging og helsefremmende arbeid. I følge Berg er helsefremmende arbeid den 

minst fremtredende dimensjonen. Dette gjorde meg nysgjerrig på hvordan frisklivssentralene 

integrerer det helsefremmende perspektivet i praksis.  

På bakgrunn av dette har jeg valgt å belyse motiverende intervju (heretter MI), som er en 

evidensbasert veiledningsmetode profesjonelle hjelper eller fagpersoner kan bruke i samtaler 

om endring (Barth, Børtveit, & Prescott, 2013). Den som veiledes refereres til som deltaker i 

denne oppgaven. Autonomi eller rett til selvbestemmelse står sentralt i MI (Miller & Rollnick, 

2002). Grunntanken er at fagpersonen hjelper klienten til å finne egne ressurser til endring ved 

å invitere til utforsking av sin selvforståelse.  

MI-metoden bygger på deltakerens egne oppfatninger, prioritering og forståelse, heller enn at 

de skal føye seg etter hjelperens oppfatning av hva som er best. MI står dermed i motsetning 

til tradisjonell sykdomsforbyggende tilnærming, der fagpersonen er ekspert, som vet best, gir 

råd og informasjon om hvordan andre skal endre levevaner (Barth et al., 2013). I litteraturen 

gjøres det oppmerksomt på at MI må tilpasses til arbeidet i helsevesen (Britt, Hudson, & 

Blampied, 2004; Emmons & Rollnick, 2001). Forskning antyder at MI er mer effektiv enn 

tradisjonell rådgivning for å endre kostholdsvaner (Apodaca & Longabaugh, 2009; Lundahl, 

Kunz, Brownell, Tollefson, & Burke, 2010; Martins & McNeil, 2009). Her påpekes det at 

gruppebasert MI ikke synes å være like effektiv som individuelle MI-samtaler (Lundahl et al., 

2010).  

Helsedirektoratet (2013b) anbefaler å bruke MI og fremhever denne som god metodisk 

tilnærming til å snakke om endringer for ansatte ved frisklivssentralen. Så, hvilke 

oppfatninger har ansatte om hva som er den beste måten å hjelpe brukeren i 

endringsprosesser? Hvilke erfaringer har de med å bruke MI? Hva er utfordringene og 

hvordan håndteres de? I denne oppgaven ønsker jeg å benytte teori fra helsefremmende arbeid 

til å belyse hva som kan få fagfolk til å omsette teoretiske anbefalinger til praksis.  

På bakgrunn av studiens begrensede rammer er det valgt å fokusere på MI i tilknyting til ”Bra 

mat for bedre helse” (heretter Bra mat-kurset), som er frisklivssentralens gruppebaserte 

kostholdskurs. Litteraturen antyder en mangel på empiriske studier om gruppebasert MI 
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(Barth et al., 2013; Ingersoll & Wagner, 2013). I tillegg er kostholdsintervensjoner ikke like 

godt integrert som tilbud om fysisk aktivitet i frisklivsordningen (Båtevik, Tønnesen, Barstad, 

Bergem, & Aarflot, 2008). Det gjør det særlig interessant å velge Bra mat-kurset som kontekst 

i oppgaven. 

 

1.2 Bra mat- kurset 

Her gis en kort beskrivelse av Bra mat-kurset, et undervisningsopplegg omkring anbefalte 

kostholdsråd. Helsedirektoratet har utviklet kurset i samarbeid med to eksterne 

ernæringsfysiologer. Anbefalinger til gjennomføring som presenteres heretter er fra 

kurslederheftet (Helsedirektoratet, 2011) og valgt fordi de er relevante i forhold til 

problemstillingen. 

Kurset består av fem møter og det anbefales en gruppestørrelse på fem til ti deltakere. Det 

pedagogiske materiellet inkluderer et kurslederhefte, faktaark om kosthold, kokebok og 

powerpoint presentasjoner med faglig innhold. Materialet kan lastes ned fra Helsedirektoratets 

hjemmeside. For å få et inntrykk av hvordan kurset er sammensatt og programmet for en av 

kursøktene, se vedlegg 1. Rammene og faglige temaer er ganske detaljert beskrevet, samtidig 

åpnes det for lokal tilpasning.  

 

”Den overordnede målsetningen med kurset er at deltakeren får motivasjon, hjelp og støtte til 

å gjøre positive forandringer i kostholdet sitt under mottoet: små skritt – store forbedringer” 

(Helsedirektoratet, 2011, s. 4). Det er interessant at formuleringen gir rom for tolkning. Hva 

legger kurslederne i målsetningen? Hva menes med motivasjon? Og hva innebærer hjelp og 

støtte?   

 

I kurslederheftet står at ”det anbefales at kursleder har pedagogisk utdanning eller er 

autorisert helsepersonell.  Vedkommende må ha god forståelse for anbefalte kostholdsråd og 

kunne bruke teknikker i tråd med endringsfokusert veiledning
1
”(Helsedirektoratet, 2011, s. 7). 

Helsedirektoratet tilbyr kurslederkurs i form av et to dagers seminar. Kurslederne får både en 

gjennomgang av det faglige opplegget og en innføring i MI der de trenere på 

                                                 
1
 Endringsfokusert veiledning er et av de norske ordene for motiverende intervju – MI (se også begrepsavklaring 

senere i kapitlet)  
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kommunikasjonsteknikkene. Er dette tilstrekkelig for å tilegne seg kompetanse i MI? Hvilke 

ferdigheter mener kurslederne de trenger i endringsarbeid?  

 

For å oppnå målsetningen skal kurslederen hjelpe deltakerne til å finne motivasjon, dette vises 

til i kurslederheftet som; ”blant annet gjennom å bidra med verktøy til å gjøre gode valg i 

hverdagen” (Helsedirektoratet, 2011, s. 4). Powerpoint presentasjoner og faktaark er tenkt 

som praktiske redskaper for å formidle kunnskap og vise til gode kostalternativer basert på 

nasjonale kostholdsanbefalinger. 

 

Kurslederen skal også legge til rette for deltakeraktivitet gjennom praktiske oppgaver, invitere 

deltakerne til fritt å ta opp spørsmål og fremme erfaringsutveksling (Helsedirektoratet, 2011, 

s. 5). I den forbindelse baserer kurset seg på MI som pedagogisk metode. I kurslederheftet 

nevnes sentrale MI-prinsipper, for eksempel deltakernes selvforståelse og empati; samt 

konkrete kommunikasjonsteknikker, blant annet åpne spørsmål, aktiv lytting og å gi 

anerkjennelse. I tillegg inneholder kurslederheftet forslag til praktiske oppgaver og verktøy 

for MI, for eksempel ”ambivalensutforskning”. Kurslederen oppfordres til å sette personlige 

preg på kurset, tenke praktisk og bruke verktøyene. Samtidig gir programmet en fast struktur 

for det faglige innholdet. Kurslederne velger selv hvordan de går frem for å omsette 

anbefalinger i praksis. Heretter omtales det som implementeringsprosess (Durlak & DuPre, 

2008). Det er nettopp denne prosessen jeg synes er interessant.  

 

1.3 Kunnskapsstatus 

Følgende avsnitt viser til tidligere forskning som omhandler implementering av MI. Studiene 

som presenteres sees i sammenheng med oppgavens problemstilling. 

1.3.1 Hva vet vi om implementering av MI på Bra mat-kurset? 

Hittil har ingen sett på Bra mat-kurset fra et kurslederperspektiv eller undersøkt hvordan eller 

hvorfor kurslederne bruker MI. To tidligere masteroppgaver har undersøkt kursets effekt fra 

deltakernes perspektiv. Begge studiene inneholder noen kommentarer i forbindelse med MI. 

Mortensen (2012) har gjennom en spørreskjemaundersøkelse funnet at deltakerne stort sett 

hadde opplevd at kurset ble gjennomført med momenter fra MI. I motsetning fant Dahl (2013) 

at noen”følte at de [kurslederne] bare ble forlengelsen av helsedirektoratet og leste opp deres 
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overheads” (s.54) når hun intervjuet deltakerne om deres opplevelser av kurset. Dette kan tyde på 

en variasjon ved den pedagogiske gjennomføringen. 

1.3.2 Hva sier forskning om implementering av MI generelt? 

I forskningen brukes ulike teoretiske innfallsvinkler i analyse av implementeringsprosesser. 

Tre studier retter fokus mot hvordan organisering og strukturelle forutsetninger tilrettelegger 

for implementering av MI (Berger, Otto-Salaj, Stoffel, Hernandez-Meier, & Gromoske, 2009; 

D`ambrosio, Laws, Gabriel, Hromco, & Kelly, 2006; Wood, Ager, & Wood, 2011). Alle 

omhandler rusbehandling i USA og funn må vurderes i forhold til overføringsverdien til 

denne oppgaven. Oppsummert kan mye tyde på at et støttende miljø og et egnet 

organisasjonsklima er sentrale strukturelle betingelser for implementering. I den forbindelsen 

var tilretteleggelse av kompetanseutvikling og tid gjennomgående i alle studiene. 

Fire andre studier ser nærmere på fagpersonens holdninger, kompetanse og erfaringer som 

sentrale individuelle forutsetninger for implementering av MI (Berger et al., 2009; Cronk et 

al., 2012; Miller & Beech, 2009; van Eijk-Hustings, Daemen, Schaper, & Vrijhoef, 2011). 

Mye tyder på en generell positiv oppfattelse av MI.  Kun en studie fant at oppfatningene 

varierte, der noen fagersoner stilte seg kritisk til å få en passiv rolle i behandlingen (Miller & 

Beech, 2009). Wood et al. (2011) stiller spørsmålet om hvorvidt fagpersonens syn på 

helseopplysningsarbeidet kan påvirke om MI anvendes i praksis. I flere av 

implementeringsstudiene rapporterte fagpersoner at de falt tilbake til tradisjonelle metoder 

(Cronk et al., 2012; van Eijk-Hustings et al., 2011).  

1.3.3 Vurdering av kunnskapsstatus 

Det er få kvalitative studier knyttet til implementering av MI. De fleste studiene omhandler 

ulike kvantitative verktøy for å måle i hvilken grad fagpersoner bruker MI (Madson & 

Campbell, 2006). Ingen av studiene er fra Norge. Eksperter på feltet etterlyser systematisk 

kunnskap om hvordan MI kan tilpasses helsevesenet og i arbeidet med grupper (Britt et al., 

2004; Ingersoll & Wagner, 2013). Spesielt når det gjelder MI i forbindelse med gruppebaserte 

kostholdsintervensjoner er det mangel på empiriske studier. En rimelig konklusjon av 

litteraturgjennomgangen synes å være at dette fortsatt er et lite utforsket tema. 
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1.4 Problemstilling 

Å forene det pedagogiske ved MI med målsetningen fra kurset og et helsefremmende 

perspektiv har resultert i følgende problemstilling: 

”Hva kan bidra til at kursledere implementerer MI framfor tradisjonell 

helseopplysning på Bra mat-kurset?” 

Fra forskningen vet vi at implementering av evidensbaserte metoder kan belyses fra mange 

innfallsvinkler (Grol & Grimshaw, 2003; Grol & Wensing, 2004). Fagpersonens motivasjon 

og holdning anses som avgjørende når metoder skal implementeres i praksis. Derfor er 

formålet i min oppgave å få forståelse for forhold som kan påvirke kurslederne til å bruke MI, 

og beskrive dette ut fra deres perspektiv. Jeg har valgt følgende forskningsspørsmål for å 

operasjonalisere problemstillingen:  

 

Hva ved MI vurderer kurslederne som nyttig i forhold til å øke deltakernes kunnskap? 

 

Spørsmålet vil belyse kursledernes oppfatninger om hvilken fremgangsmåte de mener er best 

egnet til kunnskapsformidling. Begrepet nyttig settes her i sammenheng med kursets formål. 

Kunnskap forstås som både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som hjelper 

deltakerne til å gjøre forandringer i kostholdet. 

Hvilke utfordringer beskriver kurslederne ved å bruke MI? 

 

Virksomheten og dens organisering, kultur og verdier har innvirkning på 

implementeringsprosesser (Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004; 

Øverby, Torstveit, & Høigaard, 2011). Spørsmålet vil kunne avdekke både personlige, 

kulturelle og strukturelle forhold, som kurslederne erfarer som utfordringer ved 

implementering av MI. Det igjen kan påvirke om de velger MI som metode i kurset. 

Hvilken betydning kan kursledernes veilederkompetanse ha for implementering? 

 

I følge kunnskapsstatusen, er fagpersonens MI-kompetanse en avgjørende faktor for 

implementering. Spørsmålet vil belyse hvordan kurslederne vurderer egen kompetanse om MI 

og hvilken betydning dette kan ha for implementering. 



14 

 

1.5 Problemstillingens relevans 

Når det gjelder problemstillingens teoretiske relevans, så knyttes det til manglende kunnskap 

om å tilpasse MI til gruppebaserte kostholdsintervensjoner og representerer et kunnskapshull 

på feltet. I tillegg vil studien rette fokus mot det helsefremmende perspektivet og kan bidra til 

å dokumentere frisklivssentralens arbeid med levevaner. 

En samfunnsmessig begrunnelse er at det globalt er store utfordringer i forhold til utvikling av 

ikke-smittsomme sykdommer i befolkningen (WHO, 2011). Det etterspørres 

kunnskapsbaserte programintervensjoner i arbeidet med levevaner. Her kan MI være et viktig 

bidrag fordi metoden kan være mer effektiv enn tradisjonell helseopplysning (Britt et al., 

2004; Ivarsson, 2011). Ny innsikt i hvilke sider ved MI som kan fungere bra og hva som er 

utfordringer kan få praktisk relevans for hvordan man tilrettelegger for at fagpersoner kan 

implementere metoden i praksis.  

 

1.6 Begrepsdefinisjoner 

I det følgende defineres sentrale begreper for oppgaven. 

1.6.1 Motiverende intervju 

MI er forkortelsen for ”motivational interviewing”. I norsk litteratur brukes også motiverende 

samtale, endringsfokusert rådgivning eller endringsfokusert veiledning (Barth et al., 2013). 

Jeg har valgt å bruke uttrykket motiverende intervju eller forkortelsen for enkelthets skyld, 

ettersom det er mest kjent både nasjonalt og internasjonalt. Barth et al. (2013) ser på MI som 

en klientsentrert og målrettet veiledningsmetode for samtaler som skal styrke personers indre 

motivasjon for endring. I min oppgave legges denne definisjonen til grunn. 

1.6.2 Tradisjonell helseopplysning 

Helseopplysning generelt er i følge Tones og Green (2010) planlagt aktivitet som dreier seg 

om å endre kunnskap, holdninger og ferdigheter gjennom læring i bred forstand. I arbeidet 

med levevaner er tradisjonell helseopplysning i denne oppgaven det samme som å tilføre 

informasjon om helseskadelige konsekvenser av en atferd. Bra mat-kurslederne som velger 

denne tilnærmingen underviser om kosthold og inntar en ekspertrolle, som innebærer at de 

forteller deltakerne hvordan de skal gå frem for å gjøre endringer.  
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1.6.3 Implementering 

Bra mat-kurset er et undervisningsopplegg og kursmaterialet gir anbefalinger i forhold til 

innholdet og pedagogisk framgangsmåte, som kurslederne kan velge å omsette i praksis. I 

oppgaven omtales dette som implementering. 

 

1.7 Struktur på oppgaven 

Kapittel ro redegjør for oppgavens teoretiske rammeverk. Kapittel tre omhandler oppgavens 

metodiske tilnærming, der valgene ved planlegging og gjennomføring beskrives og 

begrunnes. I kapittel fire presenteres funn fra intervjuene, som drøftes i lys av det teoretiske 

rammeverket i kapittel fem. Kapittel seks avslutter med å oppsummere funn, samt at det gis 

implikasjoner for praksis og forslag til fremtidig forskning. 
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2.0 TEORETISK RAMMEVERK 

I dette kapittel vil det presenteres teori om MI, et helsefremmende perspektiv for 

helseopplysning og en grunnmodell for profesjonell kompetanse. Hvordan de ulike teoriene 

har relevans for oppgaven belyses i gjennomgang av disse. 

 

2.1 Motiverende intervju 

MI ble utarbeidet av William R. Miller og Stephen Rollnick tidlig på 1980- tallet (Barth et al., 

2013). Metoden ble opprinnelig utviklet for behandling av alkoholproblemer. I dag er den i 

ferd med å etablere seg som samtalemetodikk for endringsarbeidet på mange ulike områder; 

også for folkehelse (Emmons & Rollnick, 2001). MI beskrives som en humanistisk 

tilnærming til atferdsendringer (Miller & Rollnick, 2012; Prescott & Børtveit, 2004). Det 

påpekes at MI er konsistent med mange teorier og ulike modeller fra atferdsvitenskapen og 

sosialpsykologi, som er utviklet over tid (Britt et al., 2004). Det er et bevisst valg å utelate 

disse i oppgaven, men heller fokusere på det helsefremmende perspektivet som presenteres i 

neste avsnitt.  

 

Ettersom både samtale og samhandling er viktig i MI, skilles det mellom en teknisk og en 

relasjonell komponent (Rollnick & Miller, 1995). I følge Barth et al. (2013) består den 

tekniske komponenten av fire kommunikasjonsteknikker; åpne spørsmål, bekreftelser, 

refleksjoner og oppsummeringer. Rollnick og Miller (1995) advarer mot å fokusere for mye 

på MI som et sett med tekniske verktøy. De er mer opptatt av den relasjonelle komponenten, 

som er en grunnleggende holdning som er veiledende for MI; the spirit of motivational 

interviewing. Barth et al. (2013, s.23) beskriver MI-holdningen ved bruk av begrepene 

partnership, acceptance, compassion og evocation. Det vil si likeverd i samarbeid, aksept for 

at endring skal skje på egne vilkår, å ønske andre vel og å hente fram indre motivasjon. 

Empati og autonomi som grunnleggende verdier i MI er hentet fra Rogers klientsentrerte 

terapi (Rogers, 1957). Grunntanken er at deltakeren allerede har i seg muligheter for endring 

og at MI-samtalen kan bringe fram og forsterke iboende ressurser.  
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I senere års praksis har MI blitt brukt i ulike gruppebaserte intervensjoner. I følge 

kunnskapsstatusen foreligger det i midlertidig lite publisert forskning på dette. Ingersoll og 

Wagner (2013) tilbyr i sin bok et teoretisk rammeverk for gruppebasert MI. Tilnærmingen 

som presenteres kombinerer de opprinnelige kommunikasjonsteknikker og verdiene i MI med 

prosessorientert gruppeterapi. I den forbindelsen beskrives gruppeprosesser og ulike 

terapeutiske faktorer ved arbeidet i gruppe utdypende i boken. 

 

Sentralt for denne oppgaven er risikoen Barth et al. (2013) påpeker med at gruppebasert MI 

blir en-til-en veiledning med tilhørere. Det kan være en utfordring å ivareta den enkelte, 

samtidig som en er seg bevisst gruppeprosesser. I den forbindelsen fremheves 

gruppeveilederens kunnskap og kompetanse om gruppeprosesser som sentral (Ingersoll & 

Wagner, 2013). Ved at gruppeveileder er mindre aktiv kan kommunikasjonen gå mellom 

deltakerne. 

 

I denne oppgaven vil teorien om MI og gruppebasert MI være grunnlag for å analysere 

hvordan kurslederne forstår, praktiserer og tilpasser metoden i Bra mat-kurset. 

 

2.2 Det helsefremmende perspektivet 

Som følge av mitt masterstudium i helsefremmende arbeid, gikk jeg inn i oppgaven med 

helsefremmende briller. Det har påvirket meg i alle delene av studien og er det teoretiske 

perspektivet som omgir studien. I det følgende gjennomgås først to strategier i 

folkehelsearbeidet; helsefremmende og forebyggende arbeid. Disse settes i forbindelse med 

ulike metoder for helseopplysning; tradisjonell helseopplysning og helsefremmende 

pedagogikk. Empowerment vil fremheves som sentralt. Deretter presenteres reorientering av 

helsevesenet som et konkret innsatsområde i helsefremmende arbeid. Kapitlet avsluttes med å 

samle trådene for å skape sammenheng mellom avsnittene som utgjør oppgavens 

helsefremmende perspektiv. 

2.2.1 Ulike strategier i folkehelsearbeid 

Innholdet i definisjonen under er hentet fra folkehelseloven og gjenspeiler flere dimensjoner 

med mange tema, aktører, arenaer og strategier i folkehelsearbeidet.  
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”Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 

indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, 

skade og lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeidet for en jevnere fordeling 

av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helse.”(Helsedirektoratet, 2013b, s. 10) 

Forenklet skilles mellom to ulike strategier; å forebygge sykdom og å fremme helse (Green & 

Tones, 2010; Mæland, 2010; Øverby et al., 2011).  Strategiene er nært beslektet når det 

gjelder innsatsområder og mål, men valg av virkemidler, ideologi og arbeidsmåter utgjør klare 

forskjeller (Hauge & Mittelmark, 2003). Dette kan føre til utfordringer i praksis ved at de 

både overlapper og står i motsetning til hverandre.  

Denne oppgaven skiller ikke mellom ulike typer sykdomsforebygging, men det forstås 

generelt som folkehelsestrategi, der målet er å fjerne, redusere og motvirke det som kan 

forårsake sykdom (Mæland, 2010).  Helse forstås hovedsakelig som fravær av sykdom og en 

jobber ut fra en medisinsk helsemodell (Naidoo & Wills, 2009a). Teoriene og metodene i 

sykdomsforebygging bygger på ekspertens innsikt og deres epidemiologiske kunnskap om 

sammenhenger mellom påvirkningsfaktorene (determinanter) og befolkningens helse (Green 

& Tones, 2010).  

Grunnlaget for helsefremmende arbeid er nedfelt i WHOs Ottawa-charter (WHO, 1986). 

Helsefremmende arbeid defineres som ”prosessen som setter folk i stand til å få økt kontroll 

over og forbedre sin helse” (WHO, 1998). Å jobbe helsefremmende tar utgangspunkt i et 

ressursperspektiv, i motsetning til sykdom og risikotenkning. Helse forstås som et fenomen 

basert på den enkeltes subjektive opplevelse og er dermed et ganske vidt og omfattende 

begrep (Green & Tones, 2010).  

Ottawa-charteret (1986) utpeker tre strategier i det helsefremmende arbeidet. Advocacy 

innebærer en påvirkning av politikken, som skal legge til rette for befolkningens helse. Det 

fordi helsefremmende arbeid bygger på en sosial helsemodell og anerkjenner mange 

bakenforliggende faktorer for helse som ligger utenfor den enkeltes kontroll. Mediating 

innebærer et samarbeid på tvers av sektorer fordi helsefremmende arbeid bygger på 

grunntanken at helse skapes og utvikles i alle av hverdagslivets settinger. Enabling handler 

om å mobilisere folks egne ressurser og sette de i stand til å ta helsefremmende valg. I min 

oppgave er det denne strategien som vektlegges.  
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2.2.2 Helseopplysning 

Innenfor folkehelsearbeid er helseopplysning et viktig virkemiddel for at mennesker skal lære 

å ta vare på egen helse (Mæland, 2010, s. 114). Brandstad (2003, s. 163) skriver at 

”forskjellen mellom monologiske og dialogiske virkemidler kan brukes til å rendyrke to ulike 

forståelser av sykdomsforebyggende og helsefremmende virksomhet”. I min oppgave skilles 

mellom tradisjonell helseopplysning og helsefremmende pedagogikk som to ulike måter å gi 

helseopplysning på. I tabellen under er det forsøkt å skissere en oversikt over disse, som 

utdypes nedenfor.  

 

Tabell 1: Prinsipielle forskjeller i ulike tilnærminger til helseopplysning i Bra mat-kurset 

 Tradisjonell helseopplsyning Helsefremmende pedagogikk  

Strategi Sykdomsforebygging Helsefremmende arbeid / 

Enabling 

Fokus på Nasjonale kostholdsanbefalinger / 

ekspertkunnskap 

Deltakernes kunnskap, 

opplevelser og erfaringer  

Teoretisk modell KAP-modell Empowerment 

Syn på deltakerne Passive mottakere Likeverdige samarbeidspartnere 

Kursleder Ekspertrollen Veilederrollen  

Fremgangsmåter Kunnskapsbasert, ekspertstyrt Erfaringsbasert, deltakerstyrt 

Virkemidler Informasjonsspredning gjennom 

undervisning og rådgivning  

Veiledning gjennom dialog for 

utforsking og forståelse av 

deltakernes situasjon  

Tabellen er inspirert av Øverby et al. (2011, s.16) og Mæland (2010, s.15) 

 

Oppgaven setter likhetstegn mellom sykdomsforebygging og tradisjonell helseopplysning, 

som forstås som informasjonsformidling, hvor ekspertens monolog er en budskap som sendes 

til mottakeren. Tilnærmingen er basert på ”KAP-modellen” (knowledge attitude practice), 

som viser til at bare en gir informasjon om helseskadelige konsekvenser av en atferd vil dette 

påvirke holdninger, som i sin tur vil påvirke handlinger (Mæland, 2010, s. 105). I dag vet man 
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at kunnskap alene har liten betydning for atferdsendring (Sørensen & Graff-Iversen, 2001). 

Nyere forskning viser at endringsarbeid er mest effektivt når strategiene også tar hensyn til 

sosiale og miljømessige aspekter (Hettema, Steele, & Miller, 2005). Allikevel er denne 

modellen i følge Mæland (2010) fortsatt mest utbredt i folkehelsearbeidet. 

På slutten av 1980-tallet har tilnærmingen blitt kritisert fra et etisk standpunkt. Tradisjonelt 

opplysningsarbeid var ofte enkeltstående kampanjer, som ga inntrykk av at den enkelte hadde 

skyld for egen uhelse. Det ble sett bort fra sosiale ulikheter, som også påvirker menneskers 

livsstil (Bunton & Macdonald, 2002). I litteraturen kalles dette ”victim blaming” (Green & 

Tones, 2010, s. 25). På denne bakgrunn påpeker Green og Tones (2010) at det bør skilles 

mellom tradisjonell helseopplysning, som de mener bærer preg av overtalelse og formynderi, 

og helsefremmende pedagogikk. I sistnevnte tilnærming er målet ikke bare å få økt kunnskap, 

men i tillegg utvikle evnen til å reflektere, være kritiske, selvdisiplinerte og ta ansvar for egen 

læring. I motsetning til folkeopplysningens tradisjonelle monolog, kjennetegnes 

helsefremmende pedagogikk av en dialog mellom to likeverdige parter som utveksler 

perspektiver (Brandstad, 2003). 

Jeg har latt meg inspirerer av Tveiten (2008) og funnet det hensiktsmessig å trekke inn 

begrepet veiledning for å beskrive helsefremmende pedagogikk. Veiledning defineres som; 

”en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess som har til hensikt at 

fokuspersonens mestringskompetanse styrkes gjennom en dialog basert på kunnskap og 

humanistiske verdier” (Tveiten, 2008, s. 21). Jeg går ikke i dybden i definisjonen, teorien og 

læringssynet. Det som er sentralt er erkjennelsen av at den som veiledes sitter inne med nyttig 

erfaringskunnskap og selv har ”svaret”. Dette er grunnlaget for et likeverdig samarbeid, der 

dialogbaserte metoder skal bemyndige mennesker. I helsefremmende arbeid knyttes dette til 

empowermentbegrepet beskrevet nedenfor.  

Veiledning er et paraplybegrep og har mange likhetstrekk med andre pedagogiske metoder 

(Tveiten, 2008, s. 33).  Her innebærer veiledning også coaching, som ofte er mer 

handlingsorientert her og nå, men bygger på samme verdigrunnlaget. Veiledning handler om å 

ansvarliggjøre den det gjelder med målet om å oppdage, lære og utvikle seg (Dovland, 2013, 

s. 40). Dette står i motsetning til undervisning og rådgivning, som er ekspertstyrt. Satt på 

spissen, blir muligheten for å oppdage noe selv redusert når den profesjonelle gir råd og 
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informasjon. Når profesjonelle påberoper seg å vite best ledes tankene mot paternalisme. Som 

beskrevet har dette tradisjonelt vært perspektivet i det sykdomsforebyggende arbeidet.  

2.2.3 Empowerment 

Empowerment trekkes frem som et kardinalprinsipp i helsefremmende arbeid (Green & 

Tones, 2010; Mæland, 2010). I følge Stang (1998) rommer empowermentbegrepet mange 

dimensjoner og kan være verdigrunnlag, strategi, mål og metode. På norsk brukes blant annet 

oversettelser som bemyndigelse, styrking, livsstyrketrening og brukermedvirkning. De norske 

ordene ikke synes å dekke betydningen av empowerment (Stang, 2003). Derfor benyttes 

begrepet empowerment i denne oppgaven. Det er et bevisst valg å ikke belyse ulike 

definisjoner av begrepet, men heller fokuserer på elementer som jeg mener er viktig i denne 

oppgaven. Det støttes av Stang (1998), som påpeker at det er vanskelig å definere 

empowermentbegrepet og at det alltid må sees i sammenheng med den aktuelle konteksten. 

 

I følge Tveiten (2007, s. 26) handler empowerment i veiledning om å få frem og styrke 

individets iboende ressurser for å ta kontroll over sitt liv. Det fordrer at autonomi og 

medbestemmelse får en sentral plass. Tidligere forskning påpeker fagpersonens personlige 

holdninger, kompetanse og erfaring som sentrale forutsetninger for å lykkes med 

empowerment i praksis (Sousa & Rodrigues, 2012; Tveiten & Meyer, 2009).   

 

Ofte relateres empowerment til makt og maktoverføring (Askheim & Starrin, 2007; Stang, 

1998). I forbindelse med veiledning forutsetter empowerment en omfordeling av makt fra 

veilederen til den som veiledes ved å ta i bruk dialog (Tveiten, 2007). For at fagpersoner kan 

fremme empowerment i andre må de som veiledes være i stand til å ta imot veiledning 

(Tveiten, 2007, s. 31). De må ønske selv å reflektere, medvirke og ta ansvaret over eget liv. 

2.2.4 Reorientering av helsevesenet 

Ottawa-charteret (WHO, 1986) utpeker innsatsområder for helsefremmende arbeid. Et av 

disse er at helsesektoren bør bevege seg utover sitt ansvar for sykdomsforebygging og 

behandling mot en helsefremmende retning, heretter omtalt som reorientering av 

helsevesenet. Om dette finnes lite systematisk kunnskapsutvikling og forskning (Ålykkja, 

2013). Litteraturen antyder at det har skjedd lite fremgang på dette området (Naidoo & Wills, 

2009b; Whitehead, 2004; Ziglio et al., 2011). Tidligere forskning antyder at barrierer på 
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individ- og strukturnivå gjør det vanskelig å reorientere helsevesenet (Johansson, Stenlund, 

Lundstrom, & Weinehall, 2010; Johansson, Weinehall, & Emmelin, 2009a; Wand, 2011). Det 

som gjennomgående trekkes frem som hindringer er tidsmangel, økonomi, ledelse, men også 

tradisjonelle perspektiver og holdninger.  

En reorientering av helsevesenet innebærer at tanken om at profesjonelle vet best blir 

utfordret (Tveiten, 2007). I helsevesenet har fagpersonens ekspertrolle vært mest 

fremtredende. For å integrere empowermenttenkning i praksis må fagfolk gå ut av den 

hierarkisk definerte ekspertrollen og innta en veilederrolle basert på likeverdig samarbeid 

(Sørensen et al., 2002). Dette synes også å være aktuelt i forbindelse med MI. I følge Barth 

(2014) er den største utfordringen i endringsarbeidet at en klientsentrert tilnærming er en 

kontrast til den ekspertsentrerte tilnærming. Det betyr at fagpersoner som bruker MI i 

hjelperroller må utøve sin ekspertise på en annen måte.  Rådgivning, overtalelse, forklaringer, 

instruksjoner og konfrontasjon er fremgangsmåter som skal unngås. Tveiten (2007, s. 36) 

hevder at det ikke er lett, ettersom det også handler om vaner hos fagpersonene. 

 

Også i Norge ønsker man å utvikle helse- og omsorgstjenesten med en sterkere satsning på 

helsefremmende arbeid (Helse- og omsorgsdepartement, 2009). Gjennom helsepolitiske 

føringer stiller norske myndigheter større krav til brukermedvirkning og synet på brukeren 

som ekspert på seg selv (Helse- og omsorgsdepartement, 2013; Helse- og 

omsorgsdeparement, 1997). I lys av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny 

folkehelselov fra 2012 fikk kommunene ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid. 

En måte for kommunene å oppfylle lovkravet er etablering av frisklivssentraler.  

Relevans for oppgaven 

Jeg har beskrevet veiledning som en helsefremmende tilnærming til helseopplysning. Det står 

i motsetning til tradisjonell helseopplysning, som er perspektivet i sykdomsforbygging. Dette 

er oppgavens teoretiske rammeverket, som kan benyttes for å belyse kursledernes orientering 

mot de ulike strategiene.  

Empowerment som teoretisk perspektiv kan benyttes for å tolke og analysere kursledernes 

holdninger, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter.  

Jeg vil belyse implementering av MI på bakgrunn av kursledernes ulike roller som ekspert og 

veileder. Det synes å være relevant å forstå dette i lys av en reorientering av helsevesenet. Det 
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helsefremmende perspektivet er dermed et rammeverk, som vil være aktuelt å benytte for å 

analysere og tolke funn i denne oppgaven. 

 

2.3 Kompetanse 

Skaus (2011) kompetansetrekant slik den vises nedenfor er en grunnmodell for profesjonell 

kompetanse, som kan anvendes på mange fag- og yrkesgrupper. Modellen er i utgangspunktet 

presentert som et forsøk på å beskrive en helhetlig kompetanseforståelse. Skau mener at 

skillet mellom teori og praksis ikke er tilstrekkelig. Derfor deles kompetansebegrepet i tre 

aspekter: teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse.  

 

 
 

Modell 1 etter Skau (2011, s.58) 

 

Kjennskap til teorier, modeller og fakta er en del av teoretisk kunnskap og beskrives som 

prestisjetung, upersonlig og allmenn. Pedagogikk, psykologi og kjennskap til 

kostholdsanbefalinger er eksempler på teoretisk kunnskap som kan være viktig for Bra mat-

kurslederne. Kurslederne trenger også yrkesspesifikke ferdigheter, som for eksempel ulike 

metoder og tilnærmingsmåter til kunnskapsformidling. Denne siden av modellen kan omfatte 

praktiske, tekniske eller metodiske kunnskapsformer. Den siste siden omhandler personlig 

kompetanse, som ikke er yrkesspesifikk og kombinerer menneskelige kvaliteter, egenskaper, 

holdninger og ferdigheter. Skau (2011) mener personlig kompetanse er grunnleggende i møte 
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med mennesker. Hun legger vekt på at denne kompetansen må utvikles over tid basert på 

refleksjon over egne erfaringer og verdier.  

De tre kompetanseaspekter henger nøye sammen. De kan overlappe, påvirke hverandre og 

utvikle seg over tid. Ut fra denne modellen vil hver og en kursleder har sin unike 

kompetanseprofil med styrker og svakheter.  
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3.0 METODE 

I dette kapitlet redegjøres for metodiske valg og det gis et innblikk i de mange beslutninger 

tatt underveis. Dette gir leseren mulighet til å ta stilling til kvaliteten av forskningsarbeidet. 

Innledningsvis presenteres oppgavens forskningsdesign. Det følger en fremstilling av studiens 

utvalg og rekrutteringsprosess. Deretter beskrives og redegjøres det for metodene benyttet i 

datainnsamling og analyse. Jeg vil avslutte med å reflektere rundt noen forskningsetiske 

aspekter og studiens kvalitet. 

 

3.1 Forskningsdesign 

Herunder gjøres rede for oppgavens vitenskapsteoretiske forankring, valg mellom induktiv og 

deduktiv tilnærming, forskerens forforståelse og valg av metode for datainnsamling. 

3.1.1 Vitenskapsteoretisk forankring  

Innledningsvis er det hensiktsmessig å si noe om forskerens vitenskapsteoretisk ståsted 

ettersom det har betydning for valg av forskningsdesign (Busch, 2013). I denne oppgaven er 

det valgt et hermeneutisk eller fortolkningsbasert utgangspunkt. Det vil si at 

meningsinnholdet i datamaterialet avdekket i studien tolkes (Johannesen et al., 2004a). Valget 

henger sammen med to antakelser jeg har i forhold til mitt syn på mennesker og kunnskap.  

Det ene er at mennesker har en viss grad av fri vilje. Selv om vi påvirkes av sammenhengen vi 

står i, tilsier min egen erfaring at vi ikke er fullstendig styrt av utenforliggende faktorer. Jeg 

ønsket ikke å avdekke årsaker til at kurslederne velger MI. Jeg ville prøve å forstå meningen 

som ligget bak det de fortalte og hvorfor de valgte MI basert på noen teoretiske antakelser. 

 

Min andre antakelse er at mange valg og underliggende verdier er ubevisste. Mead (1934) 

mener en bevisstgjøring skjer gjennom språket i samhandling med andre. Mine spørsmål 

kunne få kurslederne til å få ny innsikt i egen praksis. Deres refleksjoner kunne få frem ny og 

taus kunnskap om MI, som kan være utgangspunkt for andres refleksjoner. 
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3.1.2 Induktiv eller deduktiv 

En induktiv tilnærming betyr at forskeren går inn med et åpent sinn, uten hypoteser eller teori. 

Ut fra analysen tolkes empirien og utvikles teorier (Busch, 2013). I en deduktiv tilnærming 

går forskeren motsatt vei; fra kjente teorier og tidligere forskning til egen empiri.  

Ettersom jeg hadde jobbet mye med min teoretiske forforståelse og satt meg inn i tidligere 

forskning, var det vanskelig å legge meg opp mot en induktiv tilnærming. I lys av min egen 

uerfarenhet som forsker, følte jeg meg tryggere med en mer strukturert framgangsmåte. For 

meg syntes det rimelig og håndterbart å velge en deduktiv tilnærming og belyse 

implementering av MI fra et helsefremmende perspektiv. Jeg håpet at en slik tilnærming 

kunne gi både dybde og bredde i analysen (Busch, 2013). 

3.1.3 Forforståelse 

I fortolkningsbaserte tilnærminger er både kontekst og forskerens forforståelse av betydning. 

Innenfor kvalitativ forskning er forforståelse et sentralt begrep, fordi den omtrent er umulig å 

se bort fra den når data samles inn og analyseres (Widerberg & Bolstad, 2001). Forforståelsen 

baseres på egen erfaring og grunnleggende menneskesynet. Faglige perspektiver og teoretisk 

kunnskap er en annen viktig del av forforståelsen. Det har påvirket hvilke teoretiske 

rammeverk jeg har presentere tidligere. Jeg er meg bevisst at det ikke er lett å få et innblikk i 

andres intensjoner og at mitt analytiske perspektiv ikke nødvendigvis gir realistiske 

beskrivelser av kursledernes valg. Det er mange andre faktorer som kan spille en rolle når 

kurslederne velger å bruke MI som metode på kurset. Allikevel kan modeller og teorier 

benyttes som rammeverk i fortolkende analyser selv om de gir et svært forenklet bilde av 

virkeligheten (Johannesen et al., 2004a). Min fortolkning er ikke det endelige svaret, men en 

måte å belyse problemstillingen på. 

3.1.4 Kvalitativ tilnærming 

I studien ønsket jeg å få innblikk i kursledernes tanker, erfaringer og synspunkter. Det mener 

jeg gjorde det nødvendig å gå i dybden på et kompleks og ukjent tema. En slik tilnærming 

samsvarer godt med kvalitative metoder (Busch, 2013; Johannesen, Tufte, & Kristoffersen, 

2004b).  

Jeg vurderte at jeg best ville få frem ulike synsvinkler og nyanser ved å snakke med 

kurslederne. Svakheten ved intervjuer er at det er ikke sikkert at det vi sier vi gjør, er det vi 
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faktisk gjør (Johannesen, Tufte, & Kristoffersen, 2004c). Jeg kunne også ha valgt å observere 

kurslederne. Samtidig var jeg redd jeg kunne bli for engasjert i å delta, slik at jeg ikke ville 

være i stand til å konsentrere meg om å gjøre observasjoner. Jeg vurderte også at min 

tilstedeværelse ville muligens påvirke kurslederne og i verste fall kunne de føle seg kontrollert 

ovenfra. Tidsbegrensninger og etiske utfordringer gjorde at observasjon ble valgt bort. 

Valget sto mellom ulike typer intervjuer og i utgangspunkt ønsket jeg å kombinere data fra 

fokusgrupperintervjuer og individuelle intervjuer. 

Inspirert av Malterud (2011) og tidligere forskning om implementering av MI, hadde jeg 

planlagt å bruke eksplorerende fokusgruppestudier. Poenget med fokusgrupper er at 

informantene deler og sammenligner erfaringer (Halkier, 2010). Informantene kunne da ha 

diskutert spørsmål fra ulike vinklinger. Jeg kunne ha samlet inn data fra flere på kort tid. Det 

mente jeg var gode argumenter for å begynne med fokusgrupper. I tillegg håpet jeg å intervjue 

en eller to kursledere individuelt. Tanken som lå bak var at disse kunne supplere eller utdype 

innsikten fra fokusgruppeintervjuene (Halkier, 2010). 

Når det gjelder kvalitative metoder må forskeren være forberedt på det uforutsette (Widerberg 

& Bolstad, 2001). På grunn av praktiske utfordringer gjennomførte jeg kun individuelle 

intervjuer. Jeg mistet kanskje noen av bredden i forhold til synspunkter og kontekstuelle 

forutsetninger for implementering av MI. Allikevel var mulighetene for å kunne gå i dybden 

større, slik at jeg dermed lettere fikk tilgang til informantenes holdninger. Tidligere har jeg 

erfart at gruppediskusjoner om erfaringer og verdier fort kan spore inn på teoretiske 

diskusjoner.  

 

3.2 Utvalg 

Utvelgelse av informanter skjedde i flere trinn. Det første jeg gjorde var å kartlegge hvilke av 

frisklivssentralene som tilbyr Bra mat-kurset ved å henvende meg per e-post (vedlegg 2). Jeg 

brukte e-postadressene registrert på Helsedirektoratets hjemmeside. De som svarte og hadde 

kurs fikk så skriftlig informasjon og invitasjon til deltakelse samt samtykkeerklæring, som 

skulle videreformidles til potensielle informanter (vedlegg 3). Jeg fikk positiv respons fra 15 

kursledere og hadde planlagt å ha to individuelle intervjuer og to fokusgrupper. Men det viste 

seg umulig å finne en passende dato og lokalisering for fokusgrupper. Derfor ble det 
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gjennomført individuelle intervjuer, som jeg hadde nevnt som alternativ i informasjonsskriv. 

Når jeg kontaktet alle en gang til og informerte om endringen, ville alle fortsatt la seg 

intervjue av meg. 

Metodelitteraturen presiserer at kvalitative studier baseres på et strategisk utvalg (Johannesen, 

Tufte, & Kristoffersen, 2004d). Det betyr at informantene velges ut fordi en mener de kan gi 

relevant informasjon om temaet. Av de 15 som ville være med, valgte jeg ut seks kursledere. 

Det faller innenfor anbefalingene og ble vurdert som håndterbart for meg. Jeg antok at tid 

uansett ville avgrense datainnsamlingen før jeg hadde oppnådd metning.  

Utvelgelsen skjedde på bakgrunn av følgende to kriterier: 

1. Informantene hadde praktisk erfaring og gjennomført minst ett Bra mat-kurs   

2. Informantene hadde ulik ernæringsfaglig kompetanse 

Et minimum av praktisk erfaring med å holde kurs var nødvendig for å ha en formening om 

mine spørsmål. Alle informanter hadde deltatt på kurslederkurset i regi av Helsedirektoratet. 

Tre informanter hadde holdt ett Bra mat-kurs. To av disse holdt sitt andre kurs ved tidspunktet 

for intervjuet. De to informantene med lengst erfaring hadde holdt tre kurs. Å være på ulike 

stadier i implementeringsprosessen antok jeg kunne ha betydning for å få frem en bredde av 

synspunkter.  

Et annet forhold jeg la vekt på i utvelgelsen var kursledernes ernæringsfaglige kompetanse. 

Årsaken til at jeg inkluderte tre fysioterapeuter og tre som var utdannete ernæringsfysiologer i 

det endelige utvalget var for å se betydningen av ernæringsfaglig kompetanse og ekspertrollen 

i lys av flere perspektiver. 

 

3.3. Praktisk gjennomføring 

I det følgende beskrives planlegging og gjennomføring av datainnsamling.  

3.3.1 Intervjuguide 

Med bakgrunn i min teoretiske forforståelse utformet jeg en intervjuguide (vedlegg 4). Jeg 

formulerte hovedspørsmål (fet skrift) og forslag til flere oppfølgingsspørsmål som kan utdype 

tema ytterligere. Jeg fulgte råd til metodeforfattere og begynte med fakta- og 
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introduksjonsspørsmål, for å etablere et tillitsforhold (Johannesen et al., 2004c). Deretter 

spurte jeg om generelle og personlige oppfatninger; for eksempel spørsmål knyttet til 

kurslederrollen.  

Når jeg kom inn på mitt tema, var det viktig for meg å sørge for at kurslederne skulle si hva 

de var opptatt av først. Derfor begynte jeg med åpne nøkkelspørsmål om MI som metode på 

Bra mat-kurs (spørsmål 5 og 6), som også skulle fange opp andre forhold utover hva mine 

spørsmål belyste. Til slutt presenterte jeg et ark med tre konkrete utsagn, som jeg ba 

informantene ta stilling til. ”For meg er det nyttig å bruke MI på kurset. Det er vanskelig for 

meg å bruke MI på kurset. MI er forenlig med mine verdier.” 

Jeg gjennomførte et pilotintervju for å kunne prøve ut intervjuguiden og teknisk utstyr. Det 

var nyttig for meg å diskutere metodiske spørsmål, både under selve intervjuet og med 

veilederen etterpå. Basert på tilbakemeldingen justerte jeg noen av begrepene i spørsmålene. 

Ikke minst ble jeg enda mer bevisst på min nærhet til feltet og at jeg påvirkes av tidligere 

erfaring. Intervjusituasjonen kunne fort skli inn i en erfaringsutveksling. Jeg måtte derfor 

være mer nøye med å sette informantene i fokus. 

3.3.2 Gjennomføring av intervjuene 

Jeg lot informantene selv bestemme tid og sted. Det var viktig for meg at de skulle kunne 

senke skuldrene, samtidig som vi kunne ha fokus på det vi skulle snakke om. Alle informanter 

valgte å møte meg på et kontor eller møterom i arbeidstiden. Intervjuene ble gjennomført i 

løpet av tre uker. De hadde en varighet fra 45 minutter til en time og 15 min. 

Samtalene gikk stor sett lett. Noen brukte mange ord, mens andre svarte kortere på 

spørsmålene. Særlig da var det trygt å vite at jeg hadde en omfattende intervjuguide. I praksis 

brukte jeg den svært lite og lot heller informantene snakke uten å avbryte med spørsmål fra 

guiden. Jeg merket allerede i andre intervju at jeg greide å rive meg løs fra strukturen og 

heller følge opp temaer etter hvert som informantene selv tok dem opp. Jeg opplevde det som 

ryddig å presentere de skriftlige utsagnene til slutt.  Alle informantene hadde allerede tidligere 

i intervjuet brukt begrepene nyttig, vanskelig og sagt noe om verdiene sine, slik at jeg kunne 

be dem oppsummere hva de hadde fortalt, samtidig som ulike nyanser ble mer tydelig.  
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3.3.3 Forskerlogg 

De fleste metodebøker om kvalitativ forskning anbefaler å skrive forskerlogg (Halkier, 2010; 

Nilssen, 2012; Widerberg & Bolstad, 2001). Derfor noterte jeg helt fra starten tanker og ideer 

i en notatbok. Det kunne være henvisninger til litteratur, forslag til teoretiske perspektiver 

eller refleksjoner over valgene i forbindelse med planlegging, transkriberingen, analysen og 

tolkning. Slik kunne jeg jobber med min forforståelse på en systematisk måte. Nilsen (2012, s. 

38) skriver at skrivingen gjør egne tanker synlige. Jeg opplevde det nyttig å se nye 

sammenhenger mellom teorier og empiri. Ved å gå tilbake til notatene og stille kritiske 

spørsmål kunne jeg forfølge antakelser. Loggen inneholdt også feltnotater med tanker og 

følelser jeg skrev ned umiddelbart etter hvert intervju. De kunne jeg sammenligne med 

kategoriene jeg endte opp med. 

3.3.4 Transkribering 

Transkripsjon fra lydopptak til tekst var tidkrevende, men også en viktig del av analysen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Jeg prøvde å sette opp tid rett etter hvert intervju for at jeg skulle 

være ferdig til neste. Da lærte jeg mye om min egen intervjustil. Jeg la merke til hvordan jeg 

stilte spørsmål og fant enkelte steder hvor jeg ønsket at jeg hadde utdypet det vi snakket om.  

Kvale (1997, s. 187) sier at ”transkripsjoner er kort sagt svekkede, dekontekstualiserte 

gjengivelser av direkte intervjusamtaler”. Jeg ønsket å bevare noe av det sosiale samspillet i 

intervjuene. Derfor valgte jeg å transkribere alt som ble sagt framfor å oppsummere deler. 

Transkriberingene var ordrette og jeg noterte pauser, trykk på ord og uttrykk som eh, mm, ja 

og nei. Jeg oppfattet det som viktig å få med om noe ble sagt på en måte jeg tolket som 

undrende, usikker eller ivrig, og skrev det ned i parentes.  

 

3.4 Analyse 

I analysen har jeg vært opptatt av å finne meningsinnholdet i teksten. I metodelitteraturen 

finnes det mange forslag og oppskrifter på hvordan en kan gå frem. Jeg begynte med å høre 

på opptakene og leste gjennom transkripsjoner for å få en følelse av helheten. Jeg 

oppsummerte hvert intervju kort i forskerloggen.  Etter det noterte jeg stikkord og tanker i 

margen. Dette var for meg starten på en åpen empiristyrt koding som beskrevet av Nilsen 

(2012). På dette stadiet var det tre begrep som gjentok seg i alle intervjuene: 
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”teori/kunnskapsformidling”, ”gruppen” og ”egen kompetanse”. Men disse var fortsatt relativt 

vide og jeg bestemte meg for å sortere materialet for å danne meg et klarer bildet av helheten.  

I dette arbeidet var min framgangsmåte inspirert av Graneheim og Lundmans (2004), som 

beskriver kvalitative innholdsanalyse med følgende trinn: 

1. Meningsenheter (utvalg av meningsbærende sitater) 

2. Meningsfortetting (forenkling av sitater til kortere uttalelser) 

3. Koding (data og teoristyrt for å ”abstrahere” uttalelser) 

4. Kategorisering (systematisk gruppering av ulike kode etter tema/kategorier) 

5. Temautvikling (analyserer koder/kategorier i lys av teori) 

 

Jeg gikk gjennom intervjuene på nytt og markerte utsagn med ulike fargekoder 

(meningsenheter). Det var en støtte å bruke forslag til kodefamilier til Bogdan og Biklen 

referert til av Nilsen (2012, s.82) og spørsmålene i intervjuguiden ved en første organisering. 

Slik ryddet jeg meningsenhetene inn i en tabell (vedlegg 5).  Da kunne jeg se hva som var 

felles i lys av de ulike temaene i studien.  I denne prosessen begynte å spørre meg selv hva 

informantene gjør og hvorfor de gjør som de gjør. Jeg laget tankekart og skrev ned mine 

antakelser i forskerloggen. At jeg fikk god innsikt i datamaterialet resulterte i at jeg kunne 

justere forskningsspørsmål i forhold til empirien jeg satt med. 

I den videre prosessen fjernet jeg alt unntatt meningsenhetene som handlet spesifikt om MI. 

Jeg benyttet meg av meningsfortetting for å redusere materialet ytterligere (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Jeg omformulerte meningsenhetene til kortere uttalelser med 

forskningsdeltakernes egne ord. Deretter gikk jeg inn i en mer fortolkende faser, der jeg skrev 

i stikkordsform hva jeg tenkte meningsenhetene handlet om (koding). Jeg spurte ”Hva er det 

de sier? Hva er dette eksempler på?” og det hjalp meg å finne koder som ga mening til det de 

fortalte. Neste steg var å samle kodene systematisk til færre kategorier. I dette arbeidet var det 

en støtte å ta utgangspunkt i forskningsspørsmålene, som jeg hadde justert tidligere til å bli 

redelig til materialet.  

Kodene og kategoriene fra analysen reflekterer mange ulike perspektiver og er en blanding av 

arbeidshypoteser jeg oppdaget underveis og min teoretiske forforståelse. Vedlegg 6 viser 

eksempler på koder og kategorier ut fra trinn i analyseprosessen. Jeg møtte min veileder for å 

diskutere et første utkast på kategori- og kodedannelsen. Det kom frem at jeg hadde vært for 
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lite åpen i forhold til at store deler av datamaterialet handlet om informantenes holdninger og 

ikke min teoretiske vurdering av MI som metoden. For meg ble det en støtte å gå tilbake til 

mer empirinære formuleringer fra den første åpne kodingsprosessen.  

Jeg omorganiserte materialet i flere omganger før jeg kom frem til de endelige kategoriene. 

Det neste steget var å gå tilbake og kode hele intervjumaterialet med kategoriene jeg hadde 

kommet fram til. For det første kunne jeg se at kategoriene var relevante. For det andre fanget 

jeg opp flere sitater, som jeg hadde fjernet i reduksjonsprosessen, men som nå passet inn 

under kategoriene.   

 

3.5. Forskningsetikk 

Ved valg av kvalitative metoder må forskeren forholder seg til mange etiske betraktninger. I 

det følgende vises hvordan jeg har forsøkt å ivareta sentrale etiske prinsipper, som påpekes i 

de forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (2010).  Studien er godkjent av Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) for å sikre riktig behandling av personopplysninger 

(se vedlegg 7).   

3.5.1 Retten til selvbestemmelse og autonomi  

Frivillig deltakelse skal sikres gjennom informert samtykke. Informantene i denne studien 

fikk skriftlig informasjon om studiens hensikt. Jeg presiserte at de når som helst kunne trekke 

seg og at alle data da ville bli slettet.  Hvert intervju startet med informasjon om studiens 

hensikt og ved at jeg ba forskningsdeltakerne om å fylle ut samtykkeerklæring. 

Jeg ringte alle frisklivssentralene to uker etter jeg hadde sendt e-posten med forespørsel om 

deltakelse. I tilfelle hvor frisklivssentralene ikke hadde takket hverken ja eller nei til 

deltakelse, var jeg spesielt opptatt av at kurslederne ikke følte seg presset. Derfor la jeg 

hovedfokus på at jeg ringte for eventuelle avklaringer. Kun en ønsket ikke å delta på grunn av 

tidsmangel.  

Jeg utelukket også kurslederne jeg kjente personlig fordi jeg vurderte at disse kunne ha sagt ja 

av hensyn til meg. Ved at kontakten ble videreformidlet gjennom frisklivssentralene, kan en 

selvfølgelig spørre om de kan ha overtalt sine kursledere til å være med. 
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3.5.2 Konfidensialitet 

Konfidensialitet handler om å beskytte forskningsdeltakerne som kilder (NESH, 2010). For å 

ivareta sensitive opplysninger på en forsvarlig måte ble lydopptaket umiddelbart etter hvert 

intervju overført til privat pc og slettet fra opptakeren. Samtykkeskjema ble oppbevart 

innelåst. Ingen datafiler ble merket med navn. Under transkripsjonen valgte jeg å skrive om til 

bokmål når informantene snakket dialekt. Da det er begrenset antall kursledere i 

frisklivssentralene kunne dette by på utfordringer i forhold til fullstendig anonymitet. Derfor 

har jeg valgt å utelate detaljert bakgrunnsinformasjon og ekskludert data, som ville gjøre 

informantene lett gjenkjennelig for de som kjenner til tjenesten.  

3.5.3 Beskyttelse mot skade 

Et annet grunnleggende krav er å unngå skade og merbelastning for informantene. Jeg anser 

ikke informantene som en sårbar gruppe eller tenker at mitt tema er sensitivt. I 

planleggingsfasen kjente jeg av og til ubehag ved å være så mye i kontakt med informantene 

for å lage avtale. Jeg følte at tiden var knapp. Allikevel prøvde jeg å sette til side egne behov. 

I tillegg var jeg opptatt av at de jeg intervjuet på ingen måte skulle føle seg utlevert.  

 

3.6 Metoderefleksjoner 

Kvaliteten på masteroppgaven skal vurderes ut i fra noen metodiske forhold. Jeg har valgt å 

benytte begrepene til Johannesen et al. (2004a) pålitelighet, troverdighet og overførbarhet. 

3.6.1 Pålitelighet 

I kvalitativ forskning vurderer pålitelighet, eller reliabilitet, i hvilken grad en kan stole på de 

funn som er gjort med blikket innover mot forskeren (Johannesen et al., 2004a). For at leseren 

selv skal kunne vurdere påliteligheten har jeg prøvd å argumentere for alle mine valg 

underveis. Jeg har selv jobbet i en frisklivssentral i Moss kommune. Min nærhet til feltet og 

egen erfaring gir meg kontekstkunnskap, som jeg innledningsvis har prøvd å videreformidle 

til leseren. Jeg anser min nærhet som en styrke, fordi jeg kan lettere forstå og tolke det som 

sies. Samtidig kan god kjennskap til konteksten gjøre at man ikke klarer å skape tilstrekkelig 

distanse til forskningsfeltet. Derfor har jeg gjennom hele oppgaven prøvd å være meg bevist 

eget standpunkt.  
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3.6.2 Troverdighet 

Studiens troverdighet, eller validitet, sier noe om funnene gir et gyldig bilde av det som skulle 

utforskes (Johannesen et al., 2004a). I denne forbindelsen fremhever Kvale og Brinkmann 

(2009) forskerens håndverksmessige kompetanse. Selv om jeg har mye 

kommunikasjonserfaring fra mitt yrke, kan min uerfarenhet som forsker ha svekket kvaliteten 

på denne studien.  

Å få frem informantenes holdninger eller erfaringer krever en godt forberedt strategi 

(Johannesen et al., 2004c). Jeg var meg bevisst at min relasjon til kurslederne hadde 

betydning for troverdigheten av det som kom frem. Jeg betonte at det var deres meninger jeg 

var opptatt av. Ved å vise oppriktig interesse og å være nysgjerrig håpet jeg å skape en 

uformell stemning. I tillegg kan min erfaring fra frisklivsarbeidet ha medført at vi raskere 

etablerte en relasjon til hverandre. I intervjusituasjonen var det også viktig for meg å etablere 

en distanse, i betydningen av å prøve å se på det sagte med ”friske øyne”. Selv om jeg trodde 

jeg visste det, sjekket jeg ved flere anledninger underveis om jeg hadde forstått informantene 

riktig. Det kan styrke gyldigheten knyttet til selve intervjusituasjon. 

En kan sette spørsmålstegn ved om spørsmålsstilling og den teoretiske forståelsesrammen 

kunne føre til at jeg fikk forutsigbare svar. På en annen side var det samsvar mellom 

kursledernes beskrivelser og til tross for at jeg begynte med åpne spørsmål fremkom det lite 

annen informasjon enn hva jeg var opptatt av å finne ut. 

Jeg har tidligere beskrevet hvordan jeg gjennomførte en systematisk analyse for å produsere 

troverdige tolkninger. Jeg har sendt utkast til presentasjonen av funn til mine informanter så 

de kunne gi tilbakemelding og avgjøre troverdigheten ved mine tolkninger. At alle svarte og 

at jeg fikk noen innspill er en styrke for oppgaven. I presentasjonen av funn har jeg brukt 

mange sitater til å underbygge mine tolkninger slik at leseren kan trekke egne slutninger.  

3.6.3 Overførbarhet 

I kvantitativ forskning er det avgjørende for kvaliteten i hvilken grad resultatene kan 

generaliseres. I kvalitativ forskning handler det om hvorvidt resultatene kan overføres til en 

annen kontekst (Johannesen et al., 2004a). Selv om studien er basert på datamaterialet fra seks 

informanter kan det ha overføringsverdi i forhold til at dens innsikt kan si noe om en større 

sammenheng. Å betrakte funn fra et helsefremmende perspektiv kan bidra til kunnskap og 
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fortolkninger, som kan brukes til å forstå utfordringer med å implementere helsefremmende 

metoder i andre sammenhenger. At jeg i stor grad har satt mine funn opp mot annen forskning 

kan også bidra til å styrke studiens overføringsverdi. 
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4.0 PRESENTASJON AV FUNN 

I dette kapitlet presenteres funn som brukes til å besvare problemstillingen:  

”Hva kan bidra til at kursledere implementerer MI framfor tradisjonell 

helseopplysning på Bra mat-kurset?” 

I analysen har jeg kommet fram til tre hovedkategorier. Tabellen under viser de ulike 

kategoriene med koder og deres relevans for studien. Det håper jeg gir en oversiktlig 

fremstilling av helheten. 

 

Tabell 2: Beskrivelser av kategorier og relevans for oppgaven 

 

Kategorier Beskrivelse og relevans 

 

Pedagogiske formål 

Dialog, jobbe med individuelle mål, 

relasjoner 

 

Inneholder utsagn som beskriver hvilke tanker informantene 

har om nytteverdien av MI (forskningsspørsmål 1). At MI 

oppfattes som mer nyttig enn tradisjonell 

kunnskapsformidling kan ha betydning for implementeringen 

og er dermed relevant for å besvare problemstillingen. 

 

 

Kursledernes plikter og 

deltakernes behov 

Føringer fra kursmaterialet, deltakerne, 

ekspertrolle, håndtere gruppeprosesser 

 

Inneholder utsagn som beskriver hvilke utfordringer 

informantene erfarer ved å bruke MI som metode på kurs 

(forskningsspørsmål 2). At MI erfares som vanskelig å 

omsette i praksis kan ha betydning for implementeringen og 

er derfor relevant for problemstillingen. 

 

 

Egen kompetanse  

Trygg i rollen, gruppelederkompetanse, 

utvikling av kompetanse 

 

Inneholder utsagn som belyser hvordan informantene ser på 

egen kompetanse som forutsetning for å kunne bruke MI 

(forskningsspørsmål 3) og dermed relevant for 

problemstillingen. 

 
Tabellen er inspirert av Ålykkja (2013) 

 

 

Funnene presenteres ut i fra forskningsspørsmålene og kategorier og koder tilhørende disse. 

Først presenteres funn fra kategorien ”pedagogiske formål” som belyser det første 

forskningsspørsmålet; hva ved MI vurderer kurslederne som nyttig i forhold til å øke 

deltakernes kunnskap? Deretter presenteres funn fra kategorien ”kursledernes plikter og 
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deltakernes behov” for å belyse det andre forskningsspørsmålet; hvilke utfordringer beskriver 

kurslederne ved å bruke MI? Etter det presenteres funn fra kategorien ”egen kompetanse” for 

å besvare mitt siste forskningsspørsmål; hvilken betydning kan kursledernes 

veilederkompetanse ha for implementering av MI?  

Det var ingen forhold i dataene som antydet store forskjeller mellom ernæringsfysiologene og 

fysioterapeutene. Dette vil derfor ikke bli belyst i studien. 

 

4.1 Hva ved MI vurderer kurslederne som nyttig i forhold til å øke 

deltakernes kunnskap? 

 

Kategorien ”pedagogiske formål” representerer kodene dialog, jobbe med individuelle mål og 

relasjoner. Funnene handler om hva informantene beskrev som nyttig ved MI. Det kommer 

tydelig fram i materialet at den største delen av Bra mat-kurset omhandlet 

kunnskapsformidling. Begrepet nytte ses derfor i sammenheng med målsetningen om å formidle 

kunnskapen på en best mulig måte.  

4.1.1 Dialog 

I alle intervjuene beskrev informantene hvordan de inviterte deltakerne til å dele synspunkter 

og erfaringer om kurskveldens tema. Alle informantene satt denne dialogen og 

gruppediskusjonene det medførte i forbindelse med MI. Noen trakk MI frem som en nyttig 

metode for at kurset ikke ble til en ren forelesning. 

Inf 3: Også er det [MI] i forhold til at det ikke skal være noe sånn monolog da fra min 

side. 

Inf 5: Men å ha det [MI] som en sånn grunntanke og at man etterstrever å bruke det, 

det tenker jeg er kjempebra. Fordi da går du jo litt bort fra den forelesningsrollen som 

man lett kan komme inn i. 

Informantene trakk frem flere grunner til hvorfor dialog var viktig. Samtlige informanter 

mente at dialogen gjorde deltakerne delaktige framfor å være passive mottaker av 
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informasjon. Det mente de kunne være av betydning for at deltakerne tok til seg innholdet 

som ble presentert. Utsagnet under kan være representativt: 

Inf 2: Jeg bruker MI ved å prøve å få den det gjelder på banen. At ikke det skal være 

bare at vi skal stå og fortelle om fakta. Vi gjør jo det. Men hele tiden når vi har 

presentert noe speiler tilbake: Hva betyr dette for deg? Hva tenker du om dette? Slik 

at vi kan få det integrert. 

Noen informanter trakk også frem at dialogen kunne være en måte å anerkjenne deltakernes 

kunnskap på. Slik jeg tolker det kan dette være uttrykk for et ressursperspektiv med 

grunntanken om at deltakeren allerede har det som skal til for atferdsendring. 

Inf 1: Så jeg tenker jeg kan mye teori, men de kan også mye teori. Så de kan gjerne si 

det. I stedet for at jeg står og sier det. 

Noen beskrev konkrete situasjoner fra kurset, der deltakerne oppdaget både likheter og 

forskjeller i dialog med hverandre. Det kan være uttrykk for at gruppediskusjonene i seg selv 

kan være en nyttig erfaring. 

En informant mente at hennes MI-kompetanse gjorde henne til en bedre kunnskapsformidler. 

Det fordi hun fikk en bedre forståelse av hva som var relevant for deltakerne.  

Inf 2: Jeg forstår mer av hva de forstår, fordi at jeg tar meg tid til å lytte til hva de 

kan. Også kommer jeg med min kunnskap, også er det igjen å sjekke ut, hva betyr dette 

for deg ikke sant. 

Flere av informantene trakk inn begrepet tilstedeværelse. Ut fra deres perspektiv var MI godt 

egnet til å finne ut av deltakernes ståsted. Tankegangen som sitatet under viser til ved at 

endring måtte skje i deltakernes eget tempo, gikk igjen hos flere. 

Inf 2: Og det å ikke forsere på deres vegne. For det er så mye du skulle ha lært de, 

sant. Jeg har et sånn ambisiøst plan om at det og det skal vi gjennom. Men hvis de er 

der, så har jeg en mye større ro og trygghet på å være med de akkurat der. Og tenker 

at nå er det da vi må være. 

Noen av informantene mente det fantes andre metoder enn MI for å få en dialog. 
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Inf 1: Det kan sikkert brukes en annen teknikk, jeg vet ikke. Før så kalte man det ikke 

MI, men man brukte sikkert de samme prinsippene allikevel. 

Inf 4: Men nyttig og nyttig, hva skal jeg si for noe. For det er liksom måten du 

kommuniserer på da. 

Inf 6: Vi bruker det [MI] selvfølgelig også på andre tema. Men jeg tenker jeg kunne ha 

kommet like langt uten MI også på det da. 

4.1.2 Jobbe med individuelle mål 

I følge informantene var det et poeng å formidle kunnskapen på et nivå som deltakerne kunne 

omsette i praksis. Dette kan ses i sammenheng med en annen overordnet målsetting for kurset; 

å støtte og hjelpe deltakerne i å gjøre endringer basert på den kunnskapen som kurset 

formidler. I følge samtlige informanter kunne MI være nyttig til dette formålet. På den ene 

siden, fordi alle informanter var opptatt av at deltakerne jobbet med mål som de selv hadde 

bestemt. På den andre siden, fordi de anså det som sin oppgave å tilrettelegge for at deltakerne 

opplevde mestring. 

At deltakerne hadde eierskap til målene påpektes som en avgjørende faktor for å lykkes med 

endring. 

Inf 4: Og som sagt at en skal få den andre til å reflektere og til å komme med sine egne 

løsninger på problemene. Det har jeg veldig tro på at det er mest effektivt. 

Flere informanter mente at MI fremmet nettopp grunntanken om å anerkjenne deltakerne som 

eksperter på eget liv.  

Inf 1: At det er de som må kjenne på hva som er vanskelig. Jeg kan jo mene noe om 

hva jeg tror er utfordringene. Men det er ikke sikkert det er det. Det kan hende at det 

er andre ting som er større utfordringer. Så da tenker jeg MI er veldig nyttig. 

Inf 5: Da må man på en måte få tak i hva deltakeren selv tenker rundt det, og da er MI 

veldig en veldig bra teknikk. 

En annen informant beskrev hvordan MI hindret henne i å bli utålmodig og overtalende.  

Inf 2: Men at vi da kan ha den roen og jobber med akkurat den spesifikke biten da. 
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Samme informant mente at den største styrken til MI var å øke deltakernes mestringstro. 

Inf 2: Ja kan jo begynne med det som er finest med det [MI] da. Det er å styrke de der 

de er og gi de mot og håp og tro på å få til litt mer. 

Flere informanter ga uttrykk for at de brukte MI-teknikkene for å hjelpe deltakerne til å 

konkretisere målene. Konkrete og realistiske målsetninger ble fremhevet som avgjørende for å 

måle framgang og lykkes med endringer.  

Inf 4: Så at jeg oppfordret dem til å være litt konkrete for at da er det litt lettere for 

dem selv å se om dem faktisk greide det 

Alle informantene erfarte at MI-teknikkene var nyttige for å få frem deltakernes tanker og 

erfaringer. I den forbindelsen nevnte flere at MI ledet til bevisstgjøring og ga rom for 

refleksjon og ny viten. 

Inf 2: Så vi tenker at det er nyttig å ha en sånn runde og at de får lov til å stoppe opp 

og at vi gjennom våre åpne spørsmål og speilinger får dem til å fortelle mer, som gjør 

at ting blir mer tydelig for dem det gjelder da. 

En av informantene var usikker på om det å være støttende og bekreftende kunne kalles MI. 

At MI kan være vanskelig å skille fra andre metoder var et tema som ble tatt opp av flere ved 

ulike anledninger. 

Inf 4: Og da være litt støttende og hjelpe dem å få frem det som er positivt med hva de 

har fått til. Men jeg vet ikke hvor mye, ja det ligger jo en del av det i motiverende 

intervju. 

Flere av informantene trakk også frem fordelene med målarbeid i grupper. Noen opplevde at 

deltakernes forpliktelse ble styrket gjennom offentliggjøring av målene. Andre mente at 

deltakerne kunne lære gjennom eksempler fra andre. Et par erfarte at deltakerne fikk troen på 

å få det til, slik at de også ble motivert til å prøve. 

Inf 4: Også at deltakerne kan støtte hverandre og komme med forslag til hverandre og 

forteller litt hvordan de har gjort ting så de blir litt inspirert og motivert av hverandre 

og da. 
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4.1.3 Relasjoner 

Alle informantene la vekt på betydningen av å ha en ikke-dømmende tilnærming i møte med 

deltakerne. De mente at det førte til at deltakerne følte seg sett, verdsatt og respektert.  

Flere av informantene beskrev hvordan MI-holdningen bidro til å skape en trygg arena for 

læring og utvikling. Utsagnet nedenfor kan være representativt: 

Inf 2: Så det er både den tilnærmingsmåten, hvordan vi skal opptre og hvordan vi 

bruker de teknikkene. Men jeg tror det aller viktigste er at vi har MI som grunntanke i 

forhold til å møte gruppen med åpenhet, respekt og aksept. Mange kommer inn og 

føler at de kan lite. Jeg har et elendig kosthold. Mye overvekt, mye skam sant. Vi skal 

være tydelig på at vi møter de med respekt. Ikke dømmende, ikke sånn ”det da burde 

du ha vist, det da burde du da kunne noe om- holdningen”. Da skjer det ingen læring i 

hvert fall, ingen utvikling 

Alle informanter anså respekt, aksept og empati som sentrale verdier i møte med andre. 

Tidligere ble det nevnt at informantene var opptatt av å anerkjenne deltakernes 

selvbestemmelse og deres egen opplevelse av situasjoner. Dette kom til syne ved at de hjalp 

deltakerne med å finne meningsfulle mål å fokusere på. I tillegg nevnte flere informanter 

hvordan de tilstrebet et ressursfokus. Noen beskrev hvordan de hjalp deltakerne til å finne 

ressurser til endring hos seg selv. En av informantene trakk dette fram som en styrke ved MI. 

Inf 5: Største styrken ved å bruke MI? Det er å få bevissthet hos hver enkelt på hva 

som er viktig for dem og hva som er håndterlig å ta tak i. Der og da på en måte. 

Noen informanter påpekte at kompetanse i MI gjorde dem mer bevisst i forhold til dette. 

Inf 2: Det er nyttig for meg å bruke MI for kurset [leser høyt]. Det sier jeg definitivt ja 

til. Det gjør at jeg reflekterer mer over min egen rolle. Hvordan jeg møter deltakerne, 

hvordan jeg skal skape trygghet, respekt, aksept. 

Samtidig ga andre uttrykk for at de ville ha møtt deltakerne på samme måte uansett. 

Inf 6: Men det føler jeg også det kan gå under normal folkeskikk. At det er veldig mye 

som er selvsagt. I hvert fall for meg ville det har vært sånn uansett. 
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Inf 3: Jeg føler at det er på en måte meg. At det ikke er at jeg føler at jeg må gå inni en 

rolle i forhold til det. 

4.1.4 Oppsummering  

Informantene vurderte at MI kunne åpne opp for å få en dialog med deltakerne framfor 

monolog. Noen påpekte at det også fantes andre pedagogiske metoder til dette. I følge 

informantene representerte MI en nyttig metode for å støtte deltakernes autonomi, øke 

mestringstro og rette fokus mot deltakernes mestringsopplevelser når de jobbet med mål. 

Samtlige informanter etterstrevde å møte deltakerne på en aksepterende, respektful og 

empatisk måte. Noen fremhevet at deres kjennskap til MI gjorde at de ble mer bevisste på 

denne holdningen. Andre ga uttrykk for at de ville ha møtt deltakerne på samme måte 

uavhengig av metodikk.  

 

 

4.2 Hvilke utfordringer beskriver kurslederne ved å bruke MI på kurset? 

I dette avsnittet presenteres funn fra kategorien ”kursledernes plikter og deltakernes behov”, 

som beskriver hva informantene erfarte som vanskelig med å bruke MI som metode på kurset.  

I analysen har jeg kommet fram til at informantenes valg av fremgangsmåte kan også være 

regulert av sosiale regler, verdier og normer i konteksten de holder kurset. For å belyse ulike 

utfordringene, har jeg valgt å kategorisere informantenes uttalelser under kodene føringer fra 

kursmaterialet, deltakerne, ekspertrollen og håndtere gruppeprosesser. 

4.2.1 Føringer fra kursmaterialet 

Samtlige informanter tok utgangspunkt i kursmaterialet fra Helsedirektorat. Flere erfarte det 

positivt at kursmaterialet ga trygge rammer i forhold til kunnskapsmengden som skulle 

formidles. Samtidig påpekte noen at undervisningsopplegget inneholdt lite konkrete 

anbefalinger i forhold til MI. En av informantene uttrykte i denne forbindelsen sin frustrasjon 

over at det kostet henne mye tid og krefter å prøve å bruke mer MI som metode i kurset. 

Inf 5: Du må jobbe veldig mye for å klare å integrere det [MI] i selve kursopplegget. 

Fordi det ikke er selvfølgelig. De verktøyene er veldig bra i forhold til det. Men det er 

ikke noe veldig obvious at du skal putte det inn i en hver setting synes jeg da. 
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Hun mente det var et poeng å utvikle powerpoint presentasjonene i forhold til MI.  

Inf 5: Jeg tenker at det står litt under fakta. At det da kunne ha stått kanskje et par 

åpne spørsmål som satt i gang en diskusjon eller noe sånt. 

Flere av informantene påpekte at teoridelen i kursene var omfattende. Under flere av 

intervjuene opplevde jeg at informantene sto i et spenningsforhold, fordi de opplevde at de 

skulle både formidle fakta og ha en dialog med deltakerne. Det kom til uttrykk i motsetninger: 

Inf 4: Det er lagt opp til at man skal bruke MI på det Bra mat-kurset også... men det er 

lagt opp til at det er veldig sånn kunnskapsformidling og da?! 

Inf 6: Største utfordringene er at jeg får den todelte rollen med å være 

kunnskapsformidler og være en motivator for å utforske egen målsetting og følge den 

endringstråden gjennom kursene. 

Noen beskrev at faktaformidling tok mye tid og kunne gå på bekostning av å jobbe med 

motivasjon og endringsprosesser. En av informantene skilte seg ut fordi hun opplevde at 

kurset ga mye tid til å jobbe med endring. Hun beskrev hvordan hun tillot seg å stoppe opp og 

ga rom til deltakernes innspill fordi hun mente det ikke var så viktig å rekke gjennom alt. 

Inf 2: Det er så fort gjort å skli tilbake til den da "når skal vi gjennom så og så mye"-

rollen. Men jeg tror de allerbeste kursene blir når vi virkelig klarer å legge fra oss det 

[…]Målet er ikke at vi skal komme gjennom alle fra a til å og tenker at hvis vi har 

klart det så har vi gjort en god jobb. Målet er å kunne ta oss tid til og stoppe opp når 

noen har noe å fortelle. 

En informant fortalte at ”forelesning og MI dialogsekvenser gikk i bolker”. Et par informanter 

beskrev at de hadde prøvd å nedprioriterere faktaformidling etter de fått erfaring ved å ha 

holdt flere kurs.  

To av informantene beskrev egen framgangsmåte mer som undervisning, selv om de også var 

opptatt av å invitere deltakere til å stille spørsmål og dele erfaringer. 

Inf 6: Mine kurs er nok mer undervisningspreget enn de er MI-preget kanskje. 

Basert på uttalelsen nedenfor, kan det se ut som en av informantene opplevde at hun ikke 

hadde tid til sidespor, siden det var såpass mye faglig innhold som skulle gjennomgås. 



44 

 

Inf 4: Det blir selvfølgelig mye til at jeg prater en del i det. Hvis man ser på det 

Helsedirektoratet har laget, så er det faktisk ganske mye man skal gå gjennom på de to 

timene. 

4.2.2 Deltakerne 

Samtlige informanter var opptatt av å tilpasse kurset i forhold til deltakernes forutsetninger. 

Flere av informantene sa at mange av deltakerne hadde mye kunnskap allerede, samtidig som 

de innrømmet at det ikke gjaldt alle. Utsagn som nedenfor kan være representative: 

Inf 2: Vi prøver å engasjere de som er da. Mange sitter jo med mye kunnskap. 

Samtidig som vi ser at det er mange hull i kunnskap. 

I et intervju kom det tydelig frem at informanten anså deltakernes mangel på kunnskap som 

grunn til at mange ikke fikk til endringer.  

Inf 6: Og mye er at det ikke er noe med holdningen, altså det ikke er noe motstand til 

endring på det. Men for mange er det mangel på kunnskap opplever jeg da. 

To av informantene mente at deltakerne som meldte seg på kurset var motiverte. Samtidig 

opplevde de også at motivasjonen varierte. Begge påpekte at MI var mer aktuelt å bruke når 

deltakerne ikke var motiverte, eller som en av informantene kommenterte ”søkende eller 

tvilende”. De beskrev hvordan de ga råd og informasjon for å hjelpe deltakerne finne ut 

hvordan de skulle gå frem. Begge informanter fikk positive tilbakemeldinger fra deltakerne.  

Inf 4: Og da ga de gode tilbakemelding at jeg hadde formildet kunnskapen på en god 

og forståelig måte. 

Inf 6: […] og tilbakemeldingen jeg har fått er også at de ønsker å få informasjonen. 

4.2.3 Ekspertrollen 

Flere av informantene ønsket ikke å fremstå som eksperter, som skulle fortelle deltakerne hva 

som var best og hvordan de skulle gå frem for å gjøre endringer.  

Inf 5: Det som jeg vektlegger er at jeg ikke er en sånn besserwisser og ikke skal 

komme med veldig mye råd for andre […] Jeg ønsker ikke å framstå som en sånn 

ekspert som skal fortelle hva som er best fordi det føler jeg ikke kurset går på. 
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De hadde vansker med hvordan de skulle forholde seg til deltakerne som trengte eller ønsket 

konkrete råd. Utsagnet nedenfor viser til noe av det dilemma kurslederne sto i: 

Inf 4: For eksempel når de sier at de har satt seg som mål at de skal trene 3-4 ganger i 

uka ikke sant. Også får de ikke trent i det hele tatt. Og da er jeg noen ganger i tvil, 

hvor langt skal jeg gå for å forslå hvordan de skal endre på det. I hvert fall så som jeg 

har forstått metoden da, så skal man heller da kanskje si ”er det noen du ser du kan 

da gjøre annerledes” ikke sant. 

Mange beskrev at de var vant til å gi råd og selv om de la vekt på hvor viktig det var å støtte 

deltakerne i det de selv ønsket, var det ikke lett. Noen beskrev situasjoner der deltakerne 

kanskje ikke var klar for endring, mens de selv ønsket å komme i gang.  

Inf 1: De har ikke peiling. Da er det veldig vanskelig. Da er det jo enklere å komme 

med et forslag. Kunne det være noe på frukt og grønt? Kan du kanskje spise litt frukt 

til frokost? Sånn som man ikke skal gjøre. 

Inf 5: Si at jeg spør et spørsmål ikke sant, også ser du at mottakeren sliter litt med å 

svare. Også vil du gjerne hjelpe litt på vei og det er jo ikke bra. 

En informant beskrev at hun måtte minne seg selv på at det nyttet lite å bli overtalende, 

pågående eller utålmodig.  

Inf 2: Noen ganger så kjenner på at samtaler er veldig krevende, fordi det kan være 

veldig omfattende det du snakker om. Også ser jeg så tydelig hva de burde ha gjort. 

Også vet jeg at det er ikke jeg som skal foreslå det. Jeg skal hjelpe de til å kunne ta 

den beslutningen selv. 

Tre av informantene relaterte utfordringene ved å bruke MI til hva de trodde andre forventet 

av dem som helsearbeidere. To fortalte at de var vante til å gi råd og legitimerte dette 

gjennom sitt ønske å hjelpe deltakerne.  

Inf 1: Nei, jeg tar meg stadig i det å ha meninger og være litt bastant jeg. Og jeg skal 

jo ikke ha noen meninger. Det er det som er litt vanskelig. Og da er jeg som 

fysioterapeut, vi har jo mange meninger. Hehe. Så det ligger kanskje litt i det? 
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Inf 5: En vil så gjerne hjelpe. Sånn i den rollen som vi har som fysioterapeuter så er vi 

veldig vant til å komme med råd og hjelpe folk på vei. Og det å gi folk tid til å komme 

med egne svar selv om det på en måte går veldig tregt, det er liksom uvant. 

4.2.4 Håndtere gruppeprosesser 

Flere av informantene fortalte at det var vanskelig å bruke MI i grupper. Utsagnene nedenfor 

viser at de mente MI-teknikkene måtte tilpasses til arbeidet i grupper.  

Inf 1: Ja, for eksempel speilinger og refleksjoner. Det brukte vi nok ikke så mye. Det 

kan godt hende vi gjorde det. Men det er jo viktig. Hvis noen sier noe så kan jeg løfte 

det opp med nye ord, ikke sant. Var det det du mente? Det gjorde vi nok ikke så mye. 

Men det er også litt vanskelig, for hvis man er syv stykker så må man bruke litt tid på 

alle. Man kan ikke bare bruke tid på de ikke sant. 

Inf 4: Så det blir en blanding at det er nyttig å bruke det, men kan også være vanskelig 

å bruke det fullt og helt kanskje. For det er mange som sitter sammen ikke sant. Og da 

blir det litt mer sånn overordnet. 

Noen beskrev faren for å miste engasjement i gruppen når de hadde for mye fokus på den 

enkelte. 

Inf 1: Hvis jeg fokuserer for mye på en ting, så er det andre som synes det er helt 

uinteressant ikke sant. Fordi målene deres er noe helt annet. 

Inf 2: Ja, det[utfordringen med MI i grupper] er de som kanskje snakker veldig mye. 

Også tenker du for at ikke det skal ta alt for mye plass alt for mye tid, så må jeg 

begrense min MI [ler litt] for å nettopp kunne ivareta gruppen. Selv om vi kanskje var 

inne på noe som var viktig for vedkommende. 

Her viste de til et dilemma. De var opptatt av å gå i dybden av den enkeltes endringsprosesser, 

samtidig som de ønsket å ivareta gruppen.  

4.2.5 Oppsummering 

Flere fortalte at kurset ga tydelige føringer for hva de skulle formidle innholdmessig, mens det 

var lite konkrete anbefalinger i forhold til MI. De fleste beskrev et dilemma i forhold til å 

rekke gjennom alt det faglige, samtidig som de ønsket å involvere deltakerne aktivt. 
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Informantene hadde ulike tanker om deltakernes behov og forventninger i forhold til 

kunnskapsformidling. De fleste av informantene fortalte om situasjoner der det også kunne 

være vanskelig å la deltakerne finne svaret selv. Noen relaterte utfordringer med å bruke MI 

til deres rolle innenfor helsevesenet, der det forventes at den profesjonelle sitter med svaret. 

Videre var det i følge informantene en utfordring å bruke MI i arbeidet med grupper. De fleste 

fortalte at de begrenset bruken av MI, fordi de erfarte ulemper ved å ha korte individuelle MI-

samtaler i gruppen. 

 

4. 3 Hvilken betydning kan kursledernes veilederkompetanse ha for 

implementering av MI? 

 

Gjennom hele materialet hadde informantene flere uttalelser, som viste deres behov for 

kompetanse som forutsetning for å kunne bruke MI. Jeg endte opp med kodene trygg i rollen 

og gruppelederferdigheter, som inneholder funn som beskriver deres kompetanse i forhold til 

kurset og MI i grupper. Utvikling av kompetanse ble siste kode. 

4.3.1 Trygg i rollen 

Flere fremhevet at de måtte føle seg trygg i rollen som kunnskapsformidler for å kunne bruke 

mer MI i kurset. En snakket om hun ble for fokuserte på de faglige detaljene i kurset, og 

fortalte at det hindret henne fra å bruke MI. 

Inf 5: Jeg må huske å få med det, jeg må se om de får med det ikke sant. At det blir litt 

for mye på min organisering i forhold til selve kursgangen. Og det merker jeg 

begrenser litt det da at jeg klarer å ta tak i samtalen rundt bordet. 

Informantene knyttet det å være trygg til hvor mye praktisk erfaringskunnskap de hadde. 

Noen fortalte at de brukte MI mer etter at de ble kjent med det faglige innholdet i kurset. 

Inf 1: Det snakket vi om, vi som var instruktørene på de voksne. At vi satt av mer tid til 

bare teoriinformasjon i første kurset. Andre gang så var det litt mer dialog. Og jeg 

tenker at det var fordi vi var tryggere på stoffet. 

Inf 6: Det er mer MI-vennlig andre gangen. Også fordi jeg er tryggere på de andre 

rollene, altså kunnskapsformidlingen og det rent praktiske. 
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Hun som hadde jobbet lengst med Bra mat-kurset erfarte at hennes MI-kompetanse betrygget 

henne. Da forsto hun at endring handlet om mer enn kunnskap og følte ikke at hun hadde 

mislykkes som kunnskapsformidler når deltakernes endringsprosesser tok tid. 

Inf 2: Jeg tror du har en sånn grunnleggende forståelse for at endring tar tid gjennom 

å ha en del MI-kunnskap. Hadde ikke jeg hatt det, så ville jeg kanskje tenkt at dette her 

lå veldig mye på meg. At jeg har kanskje ikke formidlet godt nok, ikke vært tydelig nok, 

ikke forklart godt nok.  

Flere trakk frem at de ikke hadde jobbet med MI så lenge og at det var noe de ville bli bedre 

på etter hvert. Videre ga flere uttrykk for at MI var lett å forstå i teorien, men vanskelig å 

omsette i praksis. Noen ble spurt direkte om de følte seg kompetente. To svarte nei, en 

informant fortalte at hun følte seg kompetent i perioder når hun jobbet mer bevisst med det. 

Informantenes konklusjon var at man aldri var utlært i forhold til MI.  

De fleste kommentarer om at MI var vanskelig å bruke i praksis ble sagt i forbindelse med 

grupper. Mange fortalte at de hadde mer praktisk erfaring med individuelle MI-samtaler.  

Informantene beskrev gjennomgående hvordan de bevisst måtte tenke på å bruke MI og at de 

fort falt tilbake til gamle kommunikasjonsmønster.  

Inf 4: Nei, jeg prøvde i hvert fall å tenke bevisst på det med å bruke det, men om jeg 

fikk det til så veldig mye det er litt vanskelig å si. Men jeg prøver å ha det i bakhodet 

hele tiden. 

Inf 5: Så jeg prøver så godt jeg kan å ha det i bakhodet hele veien. At det er en 

tilnærming som jeg skal bruke men jeg kjenner at det er utfordrende i en sånn 

gruppesammenheng. 

Flere beskrev seg selv som trygge i forhold ti MI-holdningen, mens de erfarte at det var 

vanskelig å bruke teknikkene inn i kurset. 

Inf 3: Den empatiske tilnærmingen føler jeg er enkelt. Og det med at man har den 

dialogen og. Det er jo enkelt å få til.  Men å klare å bruke alle disse teknikkene sånn 

underveis på et kurs. Det er kanskje vanskeligere. Det hvis man skal gå litt mer sånn 

spesifikt inn på MI da i en gruppe. 
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4.3.2 Gruppelederkompetanse 

Tidligere har jeg presentert funn, der informantene beskrev utfordringene med å bruke MI i 

grupper. I følge informantene var det kursledernes oppgave å styre samtalen rundt bordet. I 

min tolkningsprosess fant jeg flere gruppelederferdigheter, som jeg mente kunne være viktige. 

Flere av informantene trakk frem gruppefølelse. En informant beskrev hvordan hun stimulerte 

denne. Informantenes følelsesmessige utsagn antydet at det skapte engasjement når de fikk det 

til.  

Inf 4: At jeg har prøvd å lage litt stemning at man kan rose hverandre og klappe 

hverandre litt på skulderen underveis. 

Inf 3: Men det har vært veldig gøy. Absolutt. Fine grupper. Veldig spennende. Og de 

er veldig flinke til å dele egne erfaringer. Så man blir jo veldig godt kjent på en måte. 

Inf 2: Så det er mye latter og det er mye heiing på hverandre. 

Særlig interessant var at en trakk frem dette i forbindelse med frafall i forbindelse med at 

deltakerne sluttet på kurset. Flere fortalte at det var en utfordring. 

Inf 6: Det blir på en måte en hard kjerne. Noen deltakere som klikker med hverandre 

kan man si. Det er de som er mest aktive, som snakker mest med hverandre, som deler 

erfaringer. Også er det noen som ikke deltar så mye i gruppa. De har jeg også opplevd 

at de faller mere fra. 

En av informantene påpekte at det var sentralt å trekke seg tilbake for at samtalen kunne gå 

deltakerne i mellom.  

Inf 2: Men når vi merker at praten begynner å gå mellom kursdeltakerne kan vi trekke 

oss litt tilbake, observere, la det spire. 

Videre fortalte noen at de brukte god tid til relasjonsbygging. De mente det var et poeng å 

etablere normer for gruppen. 

Inf 2: Så legger vi litt rammer på det som blir sagt her, sånn selvpålagt taushetsplikt 

da. At vi skal ha en trygg gruppe, der det går an å komme med ting som du tenker er 

alright å dele med andre. Uten at du er redd for at det havner på bygda dagen etter. Vi 

snakker en del om det. 
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Inf 4: At folk skulle føle at det var et sted som det var alright å være og at de kunne 

være trygge på hverandre også selvfølgelig det med taushetsplikt og sånne ting. 

Flere informanter beskrev hvordan de tilpasset MI for å styre samtalene på et overordnet nivå. 

Da kunne de unngå at deltakerne utleverte seg selv eller å styre fokuset i samtalen 

innholdsmessig i en bestemt retning. 

Inf 1: Det jeg tenker på er vanskelig, det er det å gå litt for dypt inni den enkeltes 

problematikk. For den enkelte og jeg tenker litt for de andre og. At det ikke er riktig å 

grave i den enkelte i en gruppesammenheng. At man da må heller løfte det på et litt 

høyere nivå. Men jeg vet ikke, jeg kjenner vel kanskje at det er riktig for min del. 

Inf 6: [De deler erfaringer fra sitt eget liv] … og da prøver man selvfølgelig å ta noen 

oppsummeringer sånn i plenum, for å løfte det opp på et høyere nivå da, litt mer 

generelle råd. 

4.3.3 Utvikling av kompetanse 

Informantenes utsagn viste at de hadde mange tanker i forhold til å utvikle egen MI-

kompetanse. Dette gjaldt både planlagt kompetanseutvikling i teori og praksis, og refleksjon 

over egen praksis.  

Inf 1: Jeg tror jeg kan sikkert ta flere kurs. Men det er ikke det jeg trenger mest tenker 

jeg. Jeg trenger å bare bruke det i arbeidshverdagen og i gruppesammenhenger. Jeg 

tenker jeg burde nok ta det opp litt i forkant av kurs. Sette meg ned og se litt på 

prinsippene. Bare friske opp litt. Da hadde jeg sikkert brukt det mer også mens jeg har 

kurset. 

Inf 3: Jeg tenker at jeg kunne blitt mye bedre og jeg tenker at det kan virke veldig lett 

på en måte. Når du leser om det virker det veldig greit. Men det er veldig sånn ting 

som må læres gjennom å bruke det. 

Inf 4: Men det er også noe man må venne seg til. For det er sånn at man må prøve å 

praktisere det føler jeg da og tilegne seg etter hvert, for det er jo heller ikke noe som 

er så lett å bare lese seg til. Også er du på en måte en god veileder eller god i å bruke 

den metoden. 
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To av informantene uttrykte sin frustrasjon i forhold til manglende ressurser og tid til å 

reflektere over praksis.  

Inf 1: Å sette av tid til det da bør man jo gjøre. Men det får man ofte ikke til, for når 

man er ferdig på kurset kl 18 på ettermiddagen, så går man hjem også er det vanlige 

arbeidsdager helt frem til neste kurs. 

En av informantene fortalte hvordan hun og kollegene tok seg tid til egen utvikling. 

Inf 2: Så har vi prøvd å stadig få påfyll fordi det er nyttig å høre på forskjellige. Og 

det er nyttig og alltid tenker at dette må vi holde varmt over tid. Frisklivssentralene 

generelt og vi som jobber her spesielt da har hatt fokus på at vi trenger å styrke oss på 

MI. 

Flere informanter trakk frem betydningen av andre for å utvikle seg.  En ga uttrykk for at hun 

savnet å ha andre til å snakke med. To andre fortalte at det var bra å ha en refleksjonspartner.  

To av informantene nevnte kurslederkurset. En fremhevet at det var for lite fokus på MI. En 

annen opplevde opplæringen for teoretisk og lite relevant i forhold til den kompetansen hun 

trengte i praksis. 

Inf 1: Da var det litt kort gjennomgang av teori og at man prøvde seg på de 

matstasjonene også hadde vi en liten MI-bolk også. Men poengterer det enda mer, at 

MI må man jobbe med hele tiden. Det er jo viktig. Og det kan godt hende at de sa det, 

men at ikke det har gått opp for meg før nå. 

Inf 5: Så da er det jo ikke mye fokus på MI egentlig kanskje. Eller, jo, det var kanskje 

det. Når jeg husker tilbake så var det en dag, først med en psykolog, så sånn sett så... 

Men det ble veldig sånn isolert. 

4.3.4 Oppsummering 

Å være trygg i rollen og ha praktisk erfaringskunnskap ble ansett som en viktig forutsetning 

for å implementere MI. Flere informanter fortalte at de hadde begrenset erfaring med MI, 

særlig i forhold til grupper. I følge informantene kunne det være utfordrende å håndtere 

gruppeprosesser. Det fremkom noen gruppelederferdigheter. I følge informantene var 

utvikling av MI-kompetanse en prosess, der kollegene og tid kunne være viktige ressurser. 
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5.0 DRØFTING 

I dette kapitlet vil jeg drøfte funnene i lys av tidligere forskning og teori for å besvare 

problemstillingen. Som i kapitlet før, danner forskningsspørsmål med tilhørende kategorier 

grunnlaget for fremstillingen.  

 

5.1 Hva ved MI vurderer kurslederne som nyttig i forhold til å øke 

deltakernes kunnskap? 

 

Herunder drøftes funn fra kategorien ”pedagogiske formål” for å belyse kursledernes tanker 

om MI som metode for helseopplysning. Kodene vil drøftes samlet ved å knytte funn til 

elementer fra empowerment og til ulike tilnærminger til helseopplysning.  

Som sagt, påpekte flere av informantene verdien av MI for å komme bort fra en ”ren 

forlesning” og at ”det ikke blir en sånn undervisning”.  Det støttes av Barth et al. (2013), som 

kritiserer at gruppebasert opplysningsarbeid kan få preg av klasseromsundervisning. Han gjør 

oppmerksom på hvordan gruppelederen kan utforme kursene mer i tråd med MI. Dette synes 

jeg informantene illustrerte gjennom å vektlegge dialogen for at kurset i mye større grad 

kunne rettes mot endringsprosesser.  

Informantene fortalte at de gjennom MI kunne få en dialog med deltakerne. I helsefremmende 

arbeid skjer helseopplysning i dialog med deltakerne (Branstad, 2003).  I denne forbindelsen 

trakk informantene frem at MI var godt egnet til å fremme medvirkning, samarbeid og 

delaktighet. Dette samsvarer med funn fra Brobeck et al.(2011). Medvirking, samarbeid og 

delaktighet er begreper som er forenlige med empowermentbegrepet (Stang, 2003), selv om 

informantene ikke selv relaterer det til empowerment.  

 

For kurslederne var dialogen ikke bare viktig for å formidle fakta, men også for å lytte og 

være tilstede. For meg bekreftet dette at de ønsket å sette seg inn i deltakernes situasjon. Dette 

stemmer overens med en helsefremmende pedagogikk (Green & Tones, 2010). Samtlige 

informanter oppfattet MI som godt egnet til å møte deltakerne der de var. Dette underbygges i 

kurslederheftet (Helsedirektoratet, 2011) og støttes av litteraturen ved å poengtere at MI er 
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klientsentrert (Barth et al., 2013). Fra et helsefremmende perspektiv, tyder informantenes 

utsagn på at de gjennom vektlegging av MI kan bygge helseopplysningsarbeid på kunnskapen 

deltakerne allerede har. At kurslederne mente det var viktig å anerkjenne deltakernes 

kompetanse og tar deres perspektiv på alvor, synes jeg illustreres i min studie.  

 

Sett i lys av empowerment, la informantene vekt på at autonomi og medbestemmelse. Det 

kom til syne når de støttet deltakerne i å definere mål de selv oppfattet som meningsfulle. 

Mange av informantene fremhevet mestring som sentral i denne prosessen og anså MI-

teknikkene som nyttige for å skape muligheter for at deltakerne opplevde mestring. Det 

samsvarer med Tveitens (2007) empowermentbegrep i veiledning.  

 

Oppsummering 

Empowerment belyses i denne oppgave ved at kurslederne omfordeler makt ved å overføre 

fagkunnskap og anerkjenne verdien av deltakernes erfaringskunnskap. Basert på 

informantenes beskrivelser synes det rimelig å hevde at måten de ga helseopplysning gjennom 

MI syntes på mange måter å være preget av en tenkning som er i tråd med helsefremmende 

verdier. Det synes også rimelig å hevde at kursledernes gjennom MI fikk en mulighet for å 

integrere empowerment prinsipper i Bra mat-kurset. Tidligere forskning antyder at 

profesjonelle som vektlegger tilnærminger basert på medvirkning, samarbeid og autonomi 

lettere vil kunne implementere MI i praksis (Brobeck et al., 2011; Cronk et al., 2012; van 

Eijk-Hustings et al., 2011; Wood et al., 2011). At informantene oppfattet MI som nyttig kan 

ha medvirket til at de gikk bort fra undervisning og ut av sin ekspertrolle.  I slikt tilfelle kan 

kursledernes vektlegging av empowerment bidra til at de implementerer MI framfor 

tradisjonell helseopplysning. Som vi har sett, tyder funn på at dette er vanskelig i praksis på 

grunn av flere forhold som skal drøftes i det følgende. 

 

5.2 Hvilke utfordringer beskriver kurslederne ved å bruke MI 

 

Herunder drøftes funn fra kategorien ”kursledernes plikter og deltakernes behov” som belyser 

strukturelle og personlige forhold, som kurslederne erfarer som utfordringer ved 

implementering av MI. Kategorien ble kodet ut i fra fire forhold; føringer fra kursmaterialet, 
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deltakerne, ekspertrollen og håndtere gruppeprosesser. Det er funnet hensiktsmessig å slå 

sammen deltakerne og ekspertrollen og å drøfte kodene hver for seg.  

 

5.2.1 Hvordan føringene kan påvirke implementering av MI  

Her drøftes hvordan kurslederne forholder seg til føringene fra kursmaterialet som kan knyttes 

til ulike tilnærminger til helseopplysning og det helsefremmende perspektiv. 

Informantenes beskrivelser antyder at formålet ved kurset var å presentere informasjon og å 

hjelpe deltakerne med å individualisere og oversette teoretiske anbefalinger til praktiske 

endringer i hverdagen. Sett i lys av Ingersoll og Wagner (2013) er det avhengig av gruppens 

formål og sammensetning hvilken av strategier, prinsipper og teknikker fra MI som er 

hensiktsmessige. At en stiller spørsmålet om MI er egnet i forhold til mål, visjon og filosofi 

bak selve intervensjonen utpekes som nøkkelelement for implementering i tidligere forskning 

(Wood et al., 2011). 

 

Basert på beskrivelser av informantenes praksis, var motivasjonsarbeidet, hvor det jobbes med 

spørsmålet om hvorfor deltakerne ønsker endring, mindre fremtredende. For kurslederne som 

la vekt på motivasjonsutforskning og beslutningstaking var det fornuftig å bruke MI. Det 

fremkom at hovedfokus på kurset derimot gikk ut på å formidle kunnskap på en best mulig 

måte. Kursledernes beskrev hvordan de gjennom å gi helseopplysning støttet deltakerne med 

iverksettelse av praktiske endringsforsøk. Det kan få en til å assosiere til Tones og Green 

(2010), som påpeker at helseopplysning fremmer personlige ferdigheter. Verdiene som sto 

høyt hos informantene i denne sammenheng var at deltakerne skulle settes i stand til å ta 

helsefremmende valg, som kan relateres til begrepet enabling (WHO, 1998).  

 

I studien fremkommer det at informantene opplevde det som dilemma at kursmaterialet både 

beskriver kursets teoretiske innhold, som ble vurdert som svært omfattende sett i lys kurset 

varighet. Samtidig skal de involvere deltakerne aktivt og stimulerer dialog ved å bruke MI. 

Sett i lys av det helsefremmende perspektiv beskrevet i teorikapitlet, fremstiller dette to ulike 

og motsatte tilnærminger til helseopplysning. At kursets teoretiske innhold er definert av 

fagpersoner viser et sykdomsforebyggende perspektiv, hvor andre har gått inn og definert 

deltakernes behov (Green & Tones, 2010; Mæland, 2010). Informantenes beskrivelser av 
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hvordan de også ga råd og underviste minner om en tilnærming som kan være preget av at 

profesjonelle har en instruerende og ledene stil. Dette kan også tyde på et 

sykdomsforebyggende perspektiv.  

 

Informantenes uttalelser tyder på at de kunne nedtone sin ekspertrolle ved å bruke MI. I den 

forbindelsen oppfattet de MI som nyttig, fordi deltakernes egne oppfatninger ble tillagt mest 

vekt. Dermed er det rimelig å hevde at det helsefremmende perspektivet i kurset kan komme 

frem ved at kurslederne, gjennom MI, tilrettelegger for en likeverdig dialog sentrert rundt 

deltakernes behov. Det støttes av Barth (2013), som hevder at den empatiske og 

klientsentrerte stilen i MI kan være en utvidelse av andre metoder ved å sette deltakerens 

selvforståelse i fokus. At informantene opplevde det som vanskelig å kombinere MI med en 

tradisjonell målrettet tilnærming støttes av tidligere forskning (Moyers & Houck, 2011). 

 

Selv om informantene understreket betydningen av dialogen, fortalte noen at de allikevel 

snakket mye selv. Dette kan sies å speile en videreføring av tradisjonell 

helseopplysningspraksis. Brandstad (2003, s. 166) skriver at ”en dialog kan slå over i 

monolog når ett perspektiv overskygger andre”. Anvendt på helseopplysning, kan kunnskap 

defineres som makt. Sett i lys av empowerment, slik Tveiten (2007) gjør, har helsepersonell 

makt i sin fagkompetanse og myndighet relatert til å bestemme hvilken informasjon brukerne 

skal få. Det syntes som om kurslederne hadde akseptert det som sin plikt å formidle 

faktakunnskapen som ligger i kursmaterialet Helsedirektoratet har laget. Dette ble ikke ansett 

som maktutøvelse.  

 

Ingen av informantene reflekterte over om det var legitimt å ha statlige føringer, som er 

retningsgivende for hvordan befolkningen lever. Det kan tolkes som at det muligens er 

påkrevet av kurslederne, som ansatte i helsevesenet, å forholde seg til disse. Flere informanter 

påpekte også at deltakerne var forvirret på grunn av motstridende kostholdsråd i media. Gitt 

kompleksiteten i hvordan kosthold og sykdom henger sammen, kan det muligens være 

forsvarlig å undervise i hva som anses som riktig. I et hjelpeperspektiv kalles dette myk 

paternalisme og kan forstås som et gode (Mæland, 2010, s. 81). Imidlertid bidrar det til å 

opprettholde gamle mønster av autoritet og makt. I et helsefremmende perspektiv er det 

vesentlig at kursledernes kunnskap ikke går på bekostning av deltakernes perspektiver og 

kunnskaper. 
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Flere av informantene trakk frem at kursmaterialet inneholdt lite konkrete anbefalinger i 

forhold til MI. Det kan tolkes som at undervisningsmaterialet ga tydelige rammer for det 

faglige, mens det er opp til kurslederne å velge passende arbeidsmetoder. Hadde konkrete 

manualer for hvordan de skal bruke MI ført til at de brukte det mer? Tidligere forskning viser 

at ekspertene ikke er enige i denne diskusjonen (Hettema et al., 2005). Barth et al. (2013 

mener at manualer kan gjør det lettere ved å vise hvordan det skal gjøres og sikre at det blir 

gjort riktig. Samtidig stiller han seg kritisk til om manualer kan ivareta fleksibilitet og 

klientsentrering. Slik jeg ser det, er det vesentlige at kurslederne involveres aktivt i en slik 

utforming.  

 

Oppsummering 

At kurset baseres på MI som pedagogisk metode gir gode muligheter for å integrere en 

helsefremmende tilnærming. Samtidig har Helsedirektoratet allerede bestemt hva som er 

viktig og nyttig kunnskap for deltakerne ved utvikling av undervisningsmaterialet. Der er 

rimelig å hevde at slike intervensjoner etablerer strukturer som ligger nær folkeopplysningens 

tradisjonelle monolog (Ulvestad, 2003). Funn i studien tyder på at så lenge kurslederne ikke 

stille spørsmål ved rammene, vil det kunne svekke muligheten for likeverdige møter med 

deltakere. For kurslederne kan omfanget av de faglige rammene i kurset oppleves som 

barriere for implementering av MI. 

 

5.2.2 Hvordan kursledernes ekspertrolle kan påvirke implementering av MI 

Utfordringer ved å bruke MI kan knyttes til kursledernes ekspertrolle. I det følgende belyses i 

denne forbindelsen forhold som kan knyttes til empowerment og behovet for en reorientering 

av helsevesenet. 

 

Funn fra denne studien antyder at informantene var delvis bevisst at de hadde ”ekspertmakt” 

gjennom fagkunnskap og posisjon, selv om de fleste i svært liten grad gjorde sin egen makt til 

tema. Som sagt, syntes de å ha godtatt at føringene tilskrev dem en ekspertrolle, samtidig som 

faktaformidling ikke ble ansett som maktutøvelse. Samtidig var informantene opptatt av å 

tilpasse det faglige innhold til deltakernes kunnskaps- og erfaringsnivå. Dette kan tolkes som 
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at informantene forsøkte å utjevne maktforskjeller gjennom å overføre noe av sin kunnskap til 

deltakerne. 

 

Flere informanter sa noe om å støtte deltakerne på egne løsningsforslag og å komme med 

alternative forslag uten å opptre som ”besserwisser”. De relaterte det å være ekspert til å 

fortelle hvordan deltakerne skal spise. Slik ekspertrolle ønsket informantene ikke å ha. Det 

syntes ikke som de så seg selv som å inneha autoritet. Det kom til uttrykk i uttalelser som at ” 

jeg kan mene mye, men deltakerne selv må ønske endringer”. Samtlige informanter syntes å 

ha en forestilling om at MI var en egnet metode for å få deltakerne selv til å finne svaret.  

De fleste informantene fortalte at det var fort gjort å skli tilbake, undervise og gi råd framfor å 

la deltakerne selv finne ut av det. Dette kan tyde på at det var vanskelig å gi slipp på 

ekspertrollen. Flere informanter nevnte i den forbindelsen sin helsefaglige yrkesbakgrunn. Det 

kan tolkes i lys av behovet for en reorientering av helsevesenet. En reorientering har 

konsekvenser for den profesjonelle; fra å være ekspert og fortelle hva folk skal gjøre til å ikke 

være ekspert (Sørensen & Graff-Iversen, 2001). Tidligere forskning antyder at fagpersonens 

orientering mot en tradisjonell medisinsk kultur kan være en barriere for implementering av 

MI (Cronk et al., 2012; Wood et al., 2011; Johannsson, Weinehall & Emmelin, 2009). Det 

synes rimelig å tenke at kurslederne sto i en kultur og tradisjon der elementer fra den 

sykdomsforebyggende strategien har vært rådende. Dette kan gjøre at de er i mindre grad vant 

til å se muligheter for en helsefremmende tilnærming.  

Flere informanter tok opp dette med å gi råd og uttrykte en usikkerhet eller konflikt i forhold 

til om de skulle fremstille seg som eksperter. Litteraturen støtter denne konflikten ved å 

understreke at det er viktig å nyansere fordi skillet mellom veiledning og rådgivning er uklart 

(Tveiten, 2008). Det som er vesentlig er at deltakerne opplever rådgivning som en 

bemyndigende prosess, der deres meninger og valg er viktigst, og at de gjennom dialog får økt 

kompetanse. I MI er det sentralt å rette seg etter deltakerens behov, finne frem til 

vedkommendes ståsted og ikke ”ligge foran” med sin egen kompetanse (Barth et al., 2013, s. 

14). Funn i studien antyder MI-kompetanse kan hjelpe kurslederne med å ivareta nettopp 

dette. 

I forbindelse med å møte deltakerne der de var, påpekte noen at det var mer relevant å bruke 

MI når deltakerne var ”søkende eller tvilende”. De vurderte MI som mindre egnet når 
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deltakerne var handlingsorientert og ønsket en plan. Det samsvarer med tidligere forskning, 

som viste at fagpersonen begrunnet sine vurderinger om å implementere MI ut fra 

målgruppens behov (Cronk et al., 2012; D`ambrosio et al., 2006; van Eijk-Hustings et al., 

2011). Ved å se på forutsetninger for veiledning, slik Tveiten (2007) gjør, er det klart at den 

som veiledes må både være i stand til og ønske å bli veiledet. På bakgrunn av deltakernes 

behov for hjelp til å finne ut hvordan de skulle gå frem, kan det være hensiktsmessig at 

informantene inntok en ekspertrolle for å undervise og gi råd i forhold til dette. Det 

underbygges av Barth (2013, s. 166), som mener det kan være naturlig å skifte fokus og 

metodikk fra MI til en annen målrettet tilnærming når deltakeren har bestemt seg. Dette 

perspektivet kan samsvare med å møte deltakerne der de er. Samtidig kan det også være en 

enkel løsning om kurslederne ikke stilte spørsmål ved deltakernes kompetanse og 

forutsetninger for å ta til seg informasjonen.  

 

Oppsummering 

Informantenes praksisbeskrivelser tydet på at kurslederrollen beveget seg mellom det å være 

ekspert og støttespiller i endringsprosesser. Ekspertrollen kan være påkrevd av deres 

tilknytning til helsevesenet og forventningene fra deltakerne. Det støttes av litteraturen ved å 

påpeke at miljøet eller virksomheten og dens organisering, kultur og verdier har innvirkning 

på implementeringsprosesser (Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004; 

Øverby, Torstveit, & Høigaard, 2011). Det kan tolkes som at praktisering av MI kan 

synliggjøre hvordan kurslederne jobbet for å legge fra seg ekspertrollen. For de fleste var det 

en vane å opptre som eksperter. Dette kan ha gjort det vanskelig å implementere MI i praksis. 

 

5.2.3 Hvordan gruppeprosessen kan påvirke implementering av MI 

Herunder drøftes utsagn om utfordringer kurslederne opplevde ved å bruke MI som knyttes til 

teorien om gruppebasert MI. 

I min studie kom det tydelig frem at alle informanter syntes det var vanskelig å bruke MI i 

grupper. I analysen måtte jeg se på tvers av temaene for å se hva informantene sa om grupper 

og gruppeprosesser. Noen av informantene snakket mer om dette enn andre, men det ikke var 

mulig å tolke om de også jobbet mer prosessorientert enn andre.  
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Funn antyder at kurslederne havnet i et dilemma ved at de ønsket å ivareta både den enkelte 

og gruppen. Som beskrevet tidligere, var informantene opptatt av å bruke MI for å møte 

deltakerne der de var. Praksisbeskrivelser kan tyde på at de ikke syntes å tilpasse MI-

teknikkene til arbeidet i gruppen. Det førte til at de hadde korte individuelle MI-samtale der 

de øvrige deltakerne i gruppen ble tilhørere. I litteraturen beskrives dette som fallgruve ved 

gruppebasert MI (Barth et al., 2013; Ingersoll & Wagner, 2013). Informantene opplevde at en 

individuell MI-samtale ble feil i grupper og fortalte at de derfor begrenset bruken av MI.  

En kan stille spørsmål om det var et bevisst valg å fokusere mindre på gruppeprosesser. Det 

kan handle om at informantene var opptatt av deltakernes individuelle endringsprosesser. Det 

støttes av Barth (2013, s. 179) som sier at individuelle MI-samtaler godt kan være nyttig i 

arbeidet med grupper, samtidig som han påpeker at man mister det unike med gruppearbeid. I 

Bra mat-kurslederheftet (Helsedirektoratet, 2011) påpekes at det kan være en utfordring at 

deltakerne ikke vil være på samme ståsted og at prinsippene fra MI derfor er nyttig i 

tilnærming til deltakerne. På en annen side var mange uttalelser om gruppeprosesser knyttet 

til ufordringer informantene erfarte. Informantenes følelsesmessige utsagn tolket jeg dit hen 

kan være et utrykk for usikkerhet i forhold til å lede grupper. Dette kan også ses i 

sammenheng med kompetanse, som skal drøftes etterpå. 

Oppsummering 

Informantenes uttalelser antyder at de brukte MI mindre enn ved individuelle samtaler, fordi 

det var vanskelig å bruke MI i en gruppe. Det som er sentralt er at det også ble rapportert flere 

fordeler ved å jobbe i grupper. Dermed kan det være relevant å gjøre kurslederne bevisste på 

og sette dem i stand til å tilpasse MI slik at gruppen kan brukes som ressurs i 

endringsprosesser.  

 

5.3 Hvilken betydning kan kursledernes veilederkompetanse ha for 

implementering av MI? 

 

Informantene i denne studien fremhevet at det kreves kompetanse for å kunne bruke MI. Dette 

støttes av tidligere forskning, som understreker tid til å utvikle kompetanse som en viktig 

forutsetning for implementering av MI (Berger et al., 2009; D`ambrosio et al., 2006; Miller & 
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Beech, 2009; Wood et al., 2011). Herunder drøftes funn fra kategorien ”egen kompetanse” for 

å belyse hvordan kurslederne vurderer egen kompetanse. Ved å se på Skau (2011) sin 

kompetansemodell vil jeg nå ta for meg ulike deler av kursledernes kompetanse og deres 

tanker om kompetanseutvikling, som danner grunnlag for fremstillingen. 

5.3.1 Teoretisk kunnskap 

Det synes å være en sannhet for informantene at alle deltakerne trenger kunnskap for å gjøre 

endringer. Samtidig mente flere at endring handler om mye mer enn kunnskap. I beskrivelser 

av praksis synte informantene å jobbe ut fra flere ulike sosialpsykologiske og kognitive 

atferdsmodeller, uten at min studie har spesifisert disse nærmere. Sett i lys av Skau (2011) sin 

kompetansemodell, kan disse inngå som en del av kursledernes teoretisk kunnskap. Det tyder 

på at de hadde bred teoretisk forståelse av hva som styrer deltakernes handlinger, som kan 

vært ledende for hvordan de gikk frem for å veilede deltakerne i endringsprosesser. Tidligere 

forskning viser at fagpersonens pedagogiske perspektiver på helseatferdsendringer kan 

påvirke implementering av MI i praksis (Midboe, Cucciare, Trafton, Ketroser, & Chardos, 

2011). 

Flere informanter hevder at MI er en metode som er lett å forstå i teorien, men vanskelig å 

praktisere. Samtidig syntes mange det var vanskelig å beskrive hva MI var og hvordan det 

skilte seg fra andre metoder. Det kan tyde på at det teoretiske grunnlaget for MI var uklar. Det 

er ikke så overraskende sett i lys av Britt et al. (2004), som påpeker at MI er konsistent med 

mange andre atferdsteorier og modeller. Jeg vil påpeke at mine tolkninger her er omgitt av 

usikkerhet, ettersom det teoretiske grunnlaget og forståelse for MI ble lite tematisert i 

intervjuene.  

Noen av informantene skilte tydelig mellom MI og faktaopplysning; for andre gikk de over i 

hverandre. Dette kan minne om diskusjonen om hvorvidt helsefremmende og 

sykdomsforebyggende perspektivene skilles i teori, samtidig som de overlapper og utdyper 

hverandre i praksis (Hauge & Mittelmark, 2003). At dette kan lede til forvirring og frustrasjon 

synes jeg flere av informantenes utsagn illustrerer når de fortalte om dilemmaet ved å 

kombinere ulike tilnærmingene. I følge Tveiten (2008, s. 33), kan innsikt føre til valg om 

bevisst endring av praksis. Det kan dermed være relevant for kurslederne å oppklare og sin 

teoretiske kompetanse i forbindelse med MI og problematisere konsekvensene for hvordan de 

jobber med atferdsendring. 
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5.3.2 Praktiske ferdigheter 

En annen del av kursledernes kompetanse er praktiske ferdigheter. I den forbindelsen trakk 

kurslederne frem manglende eller begrenset praktisk erfaring i forbindelse med MI som et sett 

kommunikasjonsteknikker, særlig i forbindelse med arbeidet i grupper. 

Flere av informantene kommenterte at MI er en metode som må praktiseres. Deres utsagn 

støttes av litteraturen ved at de understreker gode ferdigheter og kjennskap til de ulike 

teknikker som en forutsetning for at MI fungerer som tiltenkt (Barth et al., 2013; Miller & 

Rollnick, 2012). De fleste informantene relaterte utfordringer med implementering til at de 

ikke hadde nok praktisk erfaring med MI. Litteraturen støtter informantenes konklusjon at 

man aldri er utlært ved å understreke at praktiske ferdigheter til veiledning tilegnes gjennom 

praksis (Skau, 2011; Tveiten, 2008).  

I mange sammenhenger var det vanskelig å tolke hvorvidt egen opplevd kompetanse i MI 

gjaldt generelt eller i forhold til grupper. De fleste fortalte at de hadde mer praktisk erfaring 

med individuelle MI-samtaler. Ingersoll og Wagner (2013) understreker at gruppelederens 

kunnskap og kompetanse om gruppeprosesser er sentralt i MI-grupper. Enkelte av 

informantenes beskrivelser om hvordan de styrte samtaler i gruppen kan virke som de 

behersket ulike metoder og tilnærmingsmåter til gruppeveiledning. For eksempel laget noen 

kjøreregler i gruppen og brukte rundeprinsippet (Dovland, 2013). På en annen side har jeg 

tidligere antydet at for meg virket det som at informantene også var usikre og uerfaren i 

forbindelse med gruppeprosesser. De fleste ga uttrykk for at dette var vanskelig. 

5.3.3 Personlig kompetanse 

I litteraturen defineres MI som metode bestående av både et sett kommunikasjonsteknikker og 

den grunnleggende MI-holdningen, som er respektfull, empatisk og støttende (Barth et al., 

2013). Dette skillet kom også frem i min studie. Selv om ikke alle informanter var nyansert i 

sine uttalelser, vurderte likevel alle den anerkjennende MI holdningen som svært viktig. Dette 

samsvarer godt med tidligere forskning, som har funnet at profesjonelle vurderer MI som 

nyttig for å skape gode relasjoner (Brobeck et al., 2011; Cronk et al., 2012; van Eijk-Hustings 

et al., 2011). Et par informanter støttet Miller og Rollnick (2012) ved å understreke at MI-

holdningen var det viktigste de formidlet i kurset.   
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Ved å studere samlet profesjonell kompetanse, slik Skau (2011) gjør, er det rimelig å hevde at 

MI-holdningen kan inngå som en del av informantenes personlige kompetanse. Flere av 

informantene beskrev MI-holdningen som ”vanlig folkeskikk” og ”naturlig”. Det samsvarer 

med at personlig kompetanse ikke er yrkesspesifikk. At noen informanter påpekte at deres 

MI-kompetanse gjorde dem mer bevisst på egen holdning samsvarer med funn fra Brobeck 

(2011). Noen andre derimot mente de hadde møtt deltakerne på samme måten uavhengig av 

sin kjennskap til MI.  Dette kan relateres til at det finnes andre metoder for å skape gode 

relasjoner (Barth et al., 2013). Slik jeg ser det, er det ikke vesentlig hvorvidt en klientsentrert 

holdning er metodeavhengig. I følge Skau, er det sentralt at en kan bruke teorier og begreper 

til å kaste lys over egne tanker og erfaringer. Det synes jeg noen av informantene illustrerte 

ved å si at deres MI-kompetanse gjorde dem mer bevisste på egen opptreden.  

 

Skau (2011, s. 147) hevder at det er en forskjell mellom å intellektuelt bekjenne seg til 

bestemte verdier og å endre de. Som sagt, ga de fleste informantene i studien uttrykk for at 

MI-holdningen falt naturlig. Samtidig beskrev de gjennomgående hvordan de måtte bevisst 

minne seg på å bruke de. De fleste innrømmet at det var fort gjort å bli instruerende framfor å 

ta seg tid til å hente frem deltakernes iboende ressurser. Sett i lys av Skau, kan det kan tyde på 

at dette ikke er integrert i deres væremåte.  

5.3.4 Kompetanseutvikling 

Informantene i denne studien trakk frem betydningen av å kunne ta seg tid til egen 

kompetanseutvikling, som har vist seg sentralt i alle implementeringsstudiene jeg fant om MI 

(Berger et al., 2009; Brobeck et al., 2011; D`ambrosio et al., 2006; Miller & Beech, 2009; van 

Eijk-Hustings et al., 2011; Wood et al., 2011). Flere av informantene påpekte i den 

forbindelse en mangel på tid og ressurser og fortalte at frisklivsarbeid ofte gikk på bekostning 

av andre omsorgs- og helsetjeneste i kommunen. Det minner om helsevesenets 

prioriteringsutfordringer i forbindelse med en reorientering mot en helsefremmende retning 

(Naidoo & Wills, 2009b).  

I følge Skau (2011), er det et poeng å velge trygge arenaer for kompetanseutvikling. I denne 

forbindelsen påpekte flere informanter betydning av å samarbeide med andre kursledere. Det 

samsvarer med litteratur om kompetanseutvikling både i veiledning og MI ved at det kan være 

hensiktsmessig å jobbe med faglig veiledning (Miller, Yahne, Moyers, Martinez, & Pirritano, 
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2004; Tveiten, 2008). Dermed kan det være viktig å tilrettelegge strukturelle forhold for at 

kurslederne kan utvikle sin kompetanse i nettverk med andre. 

Gruppelederkompetanse, opplæring i gruppebasert MI og erfaring med veiledning i grupper 

var ikke direkte tematisert i intervjuene. Ingersoll og Wagner (2013) viser til at intensiv og 

langvarig utdanning av gruppelederne er viktig. De beskriver en konkret kompetanseplan for 

vellykket implementering av gruppebasert MI. Denne inneholder flere dagers grunnopplæring 

med fortløpende kompetanseutvikling bestående av både teoretiske og praktiske sekvenser i 

forhold til MI og gruppeprosesser. Det er ingen overdrivelse å si at Bra mat-kurslederkurset, 

som innebærer en kort innføring i MI, er langt i fra dette idealet.  

Oppsummering 

Mange av funnene kan tyde på at de fleste informantene i denne studien hadde lite samlet 

veiledningskompetanse. De beskrev seg selv som utrygge og uerfarne i forbindelse med MI. 

Som tidligere nevnt, antyder studien at MI kan gi kurslederne muligheter for å tilrettelegge for 

deltakernes empowerment. Tidligere forskning påpeker betydningen av at fagfolk selv må 

oppleve empowerment for at de kan få andre til å føle seg ”empowered” (Sousa & Rodrigues, 

2012; Tveiten & Meyer, 2009). I denne forbindelsen trekkes frem fagfolks erfaring og 

kompetanse som sentralt. Som tidligere beskrevet, er det rimelig å hevde at 

undervisningsmaterialet for Bra mat-kurs tilskrev informantene en rolle og ga dem en form 

for kontroll. Deres uerfarenhet kan ha medført at de holdt fast ved gamle forståelsesmåter og 

handlingsmønster og at de valgte å innta den kjente og trygge ekspertrollen. Ut fra dette, kan 

informantenes usikkerhet også settes i forbindelsen med at de forholdt seg til rammene ved 

kursopplegget. 
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6.0 AVSLUTNING 

Temaet for denne oppgaven har vært kursledernes synspunkter og erfaringer i forbindelse 

med implementering av MI som metode på Bra mat-kurset. Målet var å drøfte dette i lys av 

perspektiver i det helsefremmende arbeid. På bakgrunn av tidligere forskning og teori skulle 

problemstillingen besvares ved å beskrive kursledernes vurderinger av MI, hvilke utfordringer 

de opplevde ved bruk av metoden og hvordan kursledernes kompetanse kunne påvirke 

implementeringen. I det følgende presenteres en oppsummering av funn, implikasjoner for 

praksis og forslag til videre forskning. 

 

6.1 Oppsummering av funn 

Resultater fra denne studien viser at det var viktig for kurslederne å møte deltakerne der de 

var og finne frem og styrke deres iboende ressurser. I beskrivelsen av hvordan de veiledet 

deltakerne i endringsprosesser la informantene vekt på deltakernes egne oppfatninger og 

selvbestemmelse, heller enn å utøve sin ekspertise og fortelle deltakerne hva som var best og 

riktig. Dette er i tråd med prinsipper og hovedpoeng i helsefremmende arbeid. I den 

forbindelsen vurderte informantene at de hadde behov for og nytte av å bruke MI. Selv om de 

var positive til MI og veilederrollen, tyder deres uttalelser på at de ikke alltid valgte det 

framfor tradisjonell helseopplysning. At deltakerne ønsket råd og informasjon fordi de var 

motiverte til endring og trengte hjelp til den praktiske gjennomføring, kunne ha betydning for 

at kurslederne valgte andre metoder enn MI.  

At føringene fra kursmaterialet tilrettelegger for tradisjonell kunnskapsformidling, samtidig 

som de gir rammer for en helsefremmende tilnærming ble beskrevet som et dilemma. Kursets 

faglige rammer påkrevde så å si at kurslederne hadde en ekspertrolle, og de syntes å ha godtatt 

at føringene på den måten tilskrev dem makt til å gi råd og informasjon. Derimot forutsetter 

verdigrunnlaget i MI at kurslederne gir slipp på den rollen. Studien viser at dette kan være en 

utfordring i praksis. 

Kurslederne opplevde at det kunne være vanskelig å ivareta både den enkelte og gruppen som 

helhet når de brukte MI for å støtte individuelle endringsprosesser. Dette tyder på at det kan 
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være hensiktsmessig at kurslederne sammen med deltakerne avklarer forventninger for kurset 

basert på både den enkeltes og gruppens behov. 

Funn fra denne studien viser videre at det må foreligge kompetanse for at kurslederne kan 

implementere MI i praksis. Informantene trakk i den forbindelsen frem begrenset praktisk 

erfaring og utfordringer med å bruke praktiske veilederferdigheter, særlig i forbindelse med 

gruppebasert MI. Det kan se ut som informantenes teoretiske forståelse av MI var uklar. 

Informantenes uttalelser underbygger at det kan være sentralt at strukturelle forholdene er 

tilrettelagt for at de har tid og mulighet til å utvikle sin MI-kompetanse. At MI-holdningen er 

en så sentral del av metoden kan gi mulighet til å sette fokus på egne verdier og utvikle egen 

personlig kompetanse. 

 

6.2 Implikasjoner for praksis 

Å ta utgangspunkt i et helsefremmende perspektiv og behovet for en reorientering av 

helsevesenet kan være hensiktsmessig i implementeringsstudier. På denne måten kan en sette 

fokus på utfordringer med å integrere helsefremmende metoder i praksis. Basert på funn i 

denne studien synes det rimelig å hevde at MI er i tråd med empowermenttenkningen. MI er 

en av mange måter å veilede på, som kan gi rammer for en helsefremmende tilnærming. Ved 

å ta utgangspunk i MI, kan kurslederne legge til rette for deltakernes empowerment framfor å 

spre informasjon gjennom tradisjonell helseopplysning.  

 

Studiens utgangspunkt i et helsefremmende perspektiv i forbindelse med Bra mat-kurset kan 

bidra til å belyse en kompleksitet i kursledernes rolle. Funn viser til hvordan reflekterte 

holdninger, erfaring og kompetanse hos kurslederne er sentralt for å omsette helsefremmende 

verdier i praksis. Ut fra dette kan det være av betydning at man arbeider med å bevisstgjøre 

kursledere og tilrettelegge for at det blir mulig å reflektere over egen praksis slik at denne er i 

tråd med kursledernes ønsker om et helsefremmende perspektiv.  

 

I arbeid med levevaner er gruppetilbud utbredt. Valget kan begrunnes med kost-nytte-

vurderinger eller fordi en ønsker å benytte seg av fordelene ved gruppeprosesser. For å få til 

sistnevnte, kan det være av betydning at kurslederne settes i stand til å tilpasse MI slik at 

gruppen kan brukes som ressurs i endringsprosesser. I den forbindelsen kan det også være 
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fornuftig å involvere kurslederne aktivt i utforming av kurslederopplæring. I tillegg viser 

studien at det kan være aktuelt å ha individuelle MI-samtaler i tillegg til Bra mat-kurset, hvis 

man virkelig ønsker å gå i dyden av individuelle endringsprosesser. 

 

6.3 Forslag til videre forskning 

Utvalget i studien har bidratt til forståelse for noen felles faktorer som er sentrale å ta høyde 

for ved implementering av MI som metode på Bra mat-kurs. I den forbindelsen anser jeg 

kursledernes ulike yrkesbakgrunn og erfaringer, både i forhold til MI og til å holde Bra mat-

kurs som styrke. Det kunne være nyttig å intervjue flere kurslederne for å undersøke om man 

kan avdekke andre strukturelle forhold.  

Ettersom praktisk erfaring og kompetanseutvikling viste seg sentralt, kunne det vært 

interessant å følge noen kursledere over tid. I den forbindelsen kunne det også være relevant å 

trekke inn andre metoder for datainnsamling for å undersøke hvordan kurslederne faktisk 

praktiserer MI. En lignende tilnærming ville være å fokusere på hvordan kurslederne jobber 

med prosesser i grupper. I den forbindelsen kunne det også være nyttig med evaluering av 

kurslederopplæringen, da dette ikke er gjennomført.  

I relasjon til helsefremmende arbeid, og kursledernes egen vektlegging på å møte deltakerne 

der de er, ville det vært svært interessant å undersøke implementering av MI i lys av 

kursdeltakernes perspektiv. En effektstudie som fokuserte på kursdeltakernes opplevelser av 

empowerment istedenfor fokus på endring av atferd kunne være interessant. Det kunne også 

være relevant å undersøke hvordan kursdeltakere vurderer bruk av MI.  
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Vedlegg 1: Eksempel på en Bra mat-kursøkt     
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Vedlegg 2: Førstegangskontakt med frisklivssentralene  
 

Hei alle Bra mat-kursledere, 

Mitt navn er Natascha Hansen og jeg har tidligere jobbet i en Frisklivssentral i Moss 

kommune. For tiden er jeg student ved Høyskolen i Vestfold og vil skrive om Bra mat-kurset i 

masterstudie i helsefremmende arbeid. For å vite litt mer om hvilken fremgangsmåte og 

metode jeg skal benytte til oppgaven, trenger jeg noen tilbakemeldinger fra dere.  

Jeg har benyttet Helsedirektoratets e-post oversikt for Frisklivssentralene i Norge. Jeg håper at 

dere vil gi meg litt av deres tid og sende en kort tilbakemelding ved å krysse i tabellen under 

og sende den elektronisk i retur til meg snarest. På bakgrunn av deres tilbakemelding vil jeg 

komme tilbake med forespørsel om deltakelse i intervju.  

 Ja Nei Vet ikke 

Har din FLS deltatt på kurslederopplæring for Bra mat 

kurset? 

   

Har din FLS planer om å delta på kurslederopplæring 

før februar 2014? 

   

Tilbyr din FLS Bra mat kurset?    

Har din FLS planer om å tilby Bra mat kurs?    

Er kursleder ved din FLS ernæringsfysiolog eller har 

ernæringsfaglig utdanning / bakgrunn? 

   

Kursleder ved din FLS leies inn ekstern?    

 

Jeg ønsker å evaluere kurset ved å se hva kursledere mener om kurskonseptet, så 

tilbakemeldingene blir viktige for meg i det videre masterarbeidet. 

På forhånd tusen takk! Ring eller send en e-post hvis det er noe dere lurer på.  

Tlf 48 33 01 61, E-post: natascha.fernholz@gmail.com 

Er det noe annet du vil tilføye, så skriv det gjerne i e-posten.  

 

Med vennlig hilsen 

Natascha

mailto:natascha.fernholz@gmail.com
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv med samtykkeerklæring 

Informasjonsskriv til deg som er kursleder for Bra mat-kurset på 

Frisklivssentralen 

Forespørsel om å delta i forskningsprosjekt i forbindelse med mastergradsprosjekt ved 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

Hei, 

Som masterstudent i helsefremmende arbeid ønsker jeg, i forbindelse med min 

masteroppgave, å foreta en undersøkelse blant kurslederne av Bra mat-kurset som tilbys i regi 

av kommunale frisklivssentraler. 

Bakgrunn og hensikt 

Temaet for oppgaven er bruk av motiverende intervju (MI) i gruppebasert 

kostholdsendringsarbeid, som i liten grad har vært studert tidligere. Fra forskningen vet vi at 

MI kan være en effektiv metode for å oppnå kostholdsendringer. Helsedirektoratet har utviklet 

Bra mat-kurset basert på prinsippene for endringsfokusert veiledning, som er en annen 

betegnelse for motiverende intervju.  

De fleste studiene hittil har vært evalueringer av Bra mat-kursene i forhold til effekten på 

deltakernes atferd. Men for meg er det viktig å få frem kursledernes vurderinger om metoden 

som anbefales. I denne forbindelsen er jeg interessert i å finne ut hva du som kursleder mener 

og hvilken erfaringskunnskap du har med å bruke MI i praksis.  

Siden du er kursleder for Bra mat-kurset i regi av en frisklivssentral (FLS) og har deltatt på 

kurslederkurset, så spør jeg om du kan tenke deg å delta som en av mine informanter og bidra 

med dine synspunkter.  

Hva innebærer studien? 

Studien innebærer at du deltar på et fokusgruppeintervju for å diskutere egne tanker og 

erfaringer rundt MI i tilknytting til Bra mat-kurset. Fokusgruppen vil bestå av 5-8 personer 

med ulik bakgrunn, som alle har gjennomgått kurslederopplæring for Bra mat kurset. Jeg 

rekrutterer kurslederne fra Helsedirektoratets liste over FLS og vil senere fordele de som vil 

være med i to grupper avhengig av praktiske og geografiske forhold. Dette kan bety at ikke 

alle får være med. Dersom det melder seg for få til å få gjennomført fokusgruppeintervjuer, 

vil det være aktuelt med individuelle intervjuer i stedet.  

 

Fokusgruppeintervjuet vil ta maksimum 2,5 timer. Her vil jeg ha med en medstudent som 

assistent under intervjuet. Sted og tidspunkt avtales. Intervjuene vil bli utført i løpet av tidlig 

vår 2014, selve prosjektet avsluttes oktober 2014. 

 

Hensikten med studien er å få frem dine erfaringer, din vurdering av og dine perspektiver på 

MI. Det finnes ingen ”riktige” svar, men poenget er at fokusgruppen deler og diskuterer egne 

synspunkter. 
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Hva skjer med informasjonen om deg? 

For at jeg skal få best mulige opplysninger, vil alle intervju bli tatt opp på lydbånd. Lydbånd 

og notater blir slettet når oppgaven er ferdig, senest innen oktober 2014. Alle opplysninger 

om deg blir behandlet streng fortrolig. Navn, yrke og andre personidentifiserende 

opplysninger erstattes med en kodenøkkel, som oppbevares adskilt fra øvrige data. Kun 

autorisert personell knyttet til prosjektet vil ha tilgang til opplysningene underveis i 

prosjektperioden.  

All informasjon vil bli behandlet konfidensielt, og det vil ikke være mulig å identifisere deg i 

resultatene av studien når masteroppgaven publiseres. Du vil få tilbud om å lese gjennom funn 

som har blitt nedskrevet om deg før oppgaven leveres. Alle som deltar i undersøkelsen og 

ønsker det, får tilsendt masteroppgaven så snart den er ferdig. 

Frivillig deltakelse 

Jeg vil understreke at det er frivillig å være med i studien og du har mulighet til å trekke deg 

når som helst underveis uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, sletter jeg alle 

innsamlede opplysninger om deg umiddelbart. 

Prosjektet er meldt inn og godkjent av personvernombudet for forskning – NSD (norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS). 

Hva skjer videre? 

Jeg håper at dette høres spennende ut for deg og at du ønsker å være med og bidra med din 

verdifulle erfaringskunnskap. Hvis du har lyst til å delta i mitt prosjekt, så ber jeg deg om å 

svare ja på denne henvendelsen i en e-post til meg. Jeg vil også be deg fylle ut vedlagte 

samtykkeerklæring når du kommer til intervjuet. 

Jeg vil ta kontakt med deg to uker etter du har fått denne e-posten for eventuelle avklaringer. 

Gi gjerne beskjed hvis du ikke ønsker å bli kontaktet. Hvis det er noe du lurer på, kan du ringe 

meg på telefonnummer 48 330 161, eller sende en e-post til natascha.fernholz@gmail.com. 

Du kan også ta kontakt med min veileder Berit Viken, førstelektor ved fakultet for 

helsevitenskap, institutt for helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold på 

e-post Berit.Viken@hbv.no eller på tlf. 33031267. 

Med vennlig hilsen  

Natascha Hansen 

Balaklava 10B 

1513 Moss 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Samtykkeerklæring 

 

 

 

mailto:natascha.fernholz@gmail.com
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Samtykkeerklæring 

Jeg har mottatt og lest informasjonsskrivet om prosjektet som omhandler bruk av motiverende 

intervju på Bra mat-kurset. Jeg er klar over at deltakelse er frivillig og at jeg når som helst kan 

trekke meg uten å oppgi årsak. Jeg er villig til å delta i studien. 

 

Navn(blokkbokstaver) ………………………………………………..  

Telefonnummer………………………………………………………..  

E-post…………………………………………………………………..  

Yrkestittel………………………………………………………………  

 

Sted:…………………………… Dato:…………….. 

 

Signatur………………………………………………………………… 
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Vedlegg 4: Intervjuguide 
 

1. Demografiske data: Fortell litt om deg selv  

  Bakgrunn 

Nåværende stilling ved FLS 

Kunnskap om ernæring / kursleder kurs Bra mat 

 

2. Kontekst: Fortell litt om Bra mat kurs hos dere 
 

Formålet – målgruppen/rekruttering - praktisk organisering 

Lignende tilbud? 

Hvor mange Bra mat kurs har du hatt? 

 

3. Hva tenker du om det med motivasjon i forhold til kostholdsendringer? 
 

 Hva skal til for at deltakerne blir motiverte til å endre kostholdet? 

    Hva er den viktigste grunnen for at deltakerne blir motivert og interessert i å 

endre kostholdet? 

 

4. Hva tenker du om å være kursleder? 
 

Kan du fortelle meg mer dine oppgaver? 

Hva tror du forventes av deg? (av hvem?) Hva krever kurset av deg? 

Hva er viktigst for deg?  

 

5. MI (generelt): Hva tenker du om bruk av MI i kurset? 
 

Hva mener du med MI? Hva er det for deg? Kan du beskrive hva det 

innebærer? 

 

6. Erfaringer (generelt): Hvilke erfaringer har du gjort med å bruke MI på kurset? 
 

Fortell om konkrete situasjoner. Hva fører det til? 

Kan du si litt om hva som påvirket valget om å bruke MI akkurat da? 

(ressurser, egen person, deltakerne, føringer, opplæring, kollegaer, osv) 

 

7. Kompetanse/opplæring Kurslederheftet/anbefalinger  

 

Synes du at du er kompetent til å gjennomføre MI? 

Hvordan har du tilegnet deg kunnskap om MI?  

Evtl. annen kompetanse coaching/veiledning? 

Bruker du MI utenom kurset? 

 

8. Ambivalensutforskningsskjema 

 

Kan du beskrive hvordan du bruker det på kurset?  
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Hvilke erfaringer har du gjort med å bruke det? 

 

9. Hva tenker du om følgende utsagn?  

 

 Nyttig 

Kan du beskriver situasjoner fra kurset hvor MI er/var nyttig?  

Hva gjør det nyttig? På hvilken måte? 

Kontrast: Har du noen erfaringer med situasjoner der MI er mindre nyttig?  

 

 

 Kompleks 
 

Har du eksempler hvor det er/var vanskelig å bruke MI? (gruppebasert!?) 

Hva er det som gjør det vanskelig? (forhold ved deg selv, deltakerne, 

situasjoner) Hva kunne hjulpet deg? 

Kontrast: Hva synes du eventuelt du mestrer med å bruke MI? 

 

 Verdiene  

 

*Kan du sier litt mer om hva du mener med det? Kan du utdype det for meg? 

 

10. Hva vil du si er den største utfordringen med å bruke MI på kurset? 

 

Hva vil du si er den største styrken med å bruke MI på kurset? 

 

Er det noen andre synspunkter du mener er viktige, som jeg ikke har stilt noen spørsmål om? 
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Vedlegg 5: Mal for første organisering av data i analyseprosessen 
 

Intervju x 

Tema/ Kodefamilie Meningsenheter 

 

Fakta (Yrkesbakgrunn,  

MI kompetanse) 

 

 

Hva sies om Bra mat 

kurs 

 

 

 

 

 

Hva sies om deltakerne? 

 

 

 

 

Hva sies om gruppe og 

gruppeprosesser? 

 

 

Hva sies om egen rolle? 

 
 

Perspektiv på 

motivasjon/ endring 

 

 

Regler, normer, verdier 

 
 

 

 

Hva sies om MI som 

metode på kurs? 
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Vedlegg 6: Eksempel på koder og kategorier 
 

Naturlig meningsenhet Meningsfortetning Koder Kategorier 

”Nå har jeg jo hatt flere kurs, så 

jeg har sikkert fått mer og mer MI 

inn tenker jeg. At jeg ikke hadde 

med så mye MI første gangen. 

Første gangen da kan man jo ikke 

kurset så godt heller, så da må man 

liksom. Det tenker jeg for min del. 

At jeg, at jeg har nok brukt MI mer 

og mer etter hvert jeg har blitt 

kjent og trygg i min rolle. At jeg 

kan... kan stoffet godt ja.” 

Ble tryggere i sin rolle, 

kunne stoffet godt etter 

hun har hatt flere kurs; 

fikk mer MI inn 

Trygg i rollen Egen 

kompetanse 

”Jeg synes det er... litt utfordrende 

å bruke det i gruppe sammenheng. 

Jeg synes det er lettere på 

tomannhånd, når du har en 

samtale en til en. Fordi det er 

lettere på en måte å... rundt et bord 

så blir det jo fort veldig mange som 

kommer på banen og det på en 

måte da skulle tenke MI er ikke 

alltid like enkelt synes jeg.” 

Å bruke MI i grupper er 

vanskeligere enn 

individuell fordi det er 

mange som kommer på 

banen 

Håndtere 

gruppeprosesser 

Egen 

kompetanse 

”Så vi har hatt, prøvde å få med 

oss eh... eh... da det har vært 

mulig. Så har vi prøvd til å stadig 

få påfyll fordi det er nyttig å høre 

på forskjellige. Og det er nyttig å 

alltid tenke at dette må vi holde 

varmt. Og over tid.” 

Denne FLS har lagt vekt 

på faglig påfyll og 

kompetanseutvikling 

fordi de ønsket å styrke 

seg på MI 

Refleksjon og 

utvikling av 

kompetanse 

Egen 

kompetanse 

”Eh, og min rolle som kursleder... 

det er liksom som jeg sa at jeg 

prøver å møte de med å være 

empatisk og... ehm, ja selvfølgelig 

blid, hyggelig og ikke... være noe 

sånn ovenfra ned i 

kommunikasjonen men heller 

snakker til de på... på nivå med 

dem. Sånn at jeg tilpasser jo også 

språkbruken og terminologien når 

jeg snakker om ernæring” 

Være empatisk, blid og 

hyggelig, prøvde å 

tilpasse språket 

Relasjoner Pedagogiske 

formål 
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Vedlegg 7: Godkjennelse av prosjektet fra NSD 
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