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Abstrakt 
Motiverande samtal är en metod som kan användas för att hjälpa individer att finna 

motivation till förändring. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur skötare 

inom rättspsykiatrin ser på att använda motiverande samtal inom sitt arbete samt hur de 

använder sig av metoden. Semistrukturerade intervjuer utfördes med informanter som 

jobbade aktivt med motiverande samtal på en rättspsykiatrisk klinik. Insamlade data 

analyserades tematiskt vilket resulterade i fem huvudkategorier med grenade 

underkategorier. Dessa kategorier visade att informanterna använde sig av både riktade 

motiverande samtal samt använde metodens förhållningssätt utanför dessa samtal. 

Majoriteten av informanterna uttryckte sig positivt om metoden, med en vilja att 

fortsätta lära sig om metoden, samt att de gärna ser att fler medarbetare börjar arbeta 

med metoden. Personlighet uppfattades vara en faktor som inverkade på uppfattad 

svårighetsgrad av moment inom motiverande samtal. Inga större brister uppfattades 

angående motiverande samtal utan det var brister som berodde på arbetsplatsen. De fem 

huvudkategorierna ansågs ge svar på studiens frågeställningar och dessa svar kan i sin 

tur hjälpa rättspsykiatrin att utveckla sin verksamhet.   

 

Nyckelord 
Motiverande samtal, MI, Rättspsykiatri 

 

Motivational Interviewing in the forensic psychiatry – a 

qualitative study about assistant nurses experience 

working with MI in a forensic psychiatric environment 
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Introduktion 

Ibland kan det vara svårt att få upp sin motivation att slutföra projekt eller ändra en 

gammal ovana. Ännu svårare att ändra sina vanor kan det vara vid psykisk sjukdom 

eller vid upplevelse av minskad kontroll över sin situation (Antonovsky, 1992).  

 

För att öka individens engagemang och motivation att förändra ett beteende kan en 

metod, kallad motiverande samtal (MI) användas. MI är en guidande metod där syftet är 

att genom samtal leda individer genom förändringsprocesser på individens egna villkor 

(Holm Ivarsson, 2016). MI har visat sig bland annat vara effektiv vid rökavvänjning 

(Mujika et.al., 2014) och används idag inom områden som rör individers livsstil, såsom 

kosthållning, substans- samt spelmissbruk och träning (Socialstyrelsen, 2016). 

Vid missbruksproblematik är det inte ovanligt med psykiatrisk samsjuklighet. Cirka 

40% av individer som missbrukar eller är beroende av alkohol lider av psykiska 

sjukdomar. Risken att individer lider av psykiatriska problem i samband med missbruk 

eller beroende av narkotika stiger till cirka 60% inom slutenvård. Även om 

missbruksproblematik inte behöver innebära att individen är psykiskt sjuk, är risken 

större för allvarligt psykiskt sjuka individer att utveckla ett missbruk eller beroende. 

Hos personer med schizofreni riskerar hälften att hamna i ett missbruk (Alborn, u.å.). 

MI:s framgång har visat sig vara varierande vid psykisk sjukdom samt samsjuklighet. 

Hos personer med Generaliserat ångestsyndrom har MI i samband med kognitiv 

beteendeterapi (KBT) visat sig vara en effektiv behandlingsmetod för åkomman, samt 

visats sig hjälpa till att reducera riskfyllt användande av cannabis och alkohol hos vuxna 

deprimerade individer. Dock visade en studie av MI hos tonåringar inom 

kriminalvården att en reduktion av substansmissbruk, ökad motivation och riskbeteende 

skedde enbart vid låga depressiva syndrom. Vid psykossjukdomar eller vissa 

personlighetsstörningar har även framgången varit begränsad (Westra, Constantino & 

Antony, 2016; Satre, Leibowitz, Sterling, Lu, Travis & Weisner, 2016; Clair-Michaud 

et. al., 2016; Miller & Rollnick, 2013). Eftersom MI har visat sig haft varierande 

framgång hos personer med psykossjukdomar eller vissa personlighetsstörningar är 

frågan hur metoden uppfattas fungera i en miljö där en stor del av patienter har 

psykosproblematik med eller utan missbruksproblematik. En sådan miljö är 

rättspsykiatrin där patienter enligt Innocenti et.al. (2013) har diagnosen schizofreni, 

schizotym störning, olika personlighetsstörningar eller vanföreställningssyndrom samt 

har över hälften av patienterna problem med missbruk eller beroende. 
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För att kunna få insikt angående MI:s framgång i en sådan miljö, är denna studies syfte 

att undersöka hur skötare som arbetar med MI inom rättspsykiatrin ser på att använda 

sig av denna metod i sitt arbete. 

 

Motiverande Samtal 

MI utvecklades från början av William F. Miller och Stephen Rollnick under 1980-talet 

och utvecklades sedan vidare under 1990-talet samt använder sig av de fem 

beteendeförändringssteg i Prochaska och DiClementes transteoretiska modell (TTM) 

(Socialstyrelsen, 2016). Den transteoretiska modellen delar upp beteendeförändring i 

fem steg: prekontemplation, kontemplation, förberedning, handling och underhåll. I 

steget prekontemplation, finner individen ingen större anledning att förändra sitt 

beteende då det inte anses vara ett problem. Vid det andra steget, kontemplation, börjar 

individen förstå att det finns ett problem som kan behövas lösas, men avsikten att skrida 

till handling är låg. Det tredje steget, förberedelse, innebär en förberedelse till 

förändring. Ingen handling har ännu utförts men det finns en stark avsikt att göra 

förändringar inom en snar framtid. Det fjärde steget, handling, innebär att individen 

aktivt genomför förändringar för att lösa problemet. Slutligen, det femte steget, 

underhåll, innebär att individen arbetar för att behålla förändringarna och förebygga 

återfall (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992). Vid behandling av 

substansmissbruk har modellen setts som ett viktigt verktyg, men den har även varit 

under kritisk granskning. Kritik såsom att modellen enbart ger en deskriptiv förklaring 

av beteendeförändringar vid missbruk snarare än en mer dynamisk och djupgående 

förklaring till förändringarna. Vissa menar att TTM ger en allt förenklad bild av 

underliggande processer vid beteendeförändringar (Vilela, Jungerman, Laranjeira & 

Callaghan, 2009). 

 

Acceptans, medkänsla, samarbete och att framkalla förändringsprat är väldigt viktiga 

grundstenar i MI:s förhållningssätt. Då MI har influenser från bland annat humanistisk 

psykologi finns ett stort fokus på patientens egna förmågor och erfarenheter för att lösa 

befintliga problem, samt patientens självbestämmande och autonomi. Rådgivarens roll 

blir att bjuda in till ett samarbete med patienten för att hjälpa patienten hitta dessa 

resurser inom sig, att locka fram dessa resurser. Genom att bjuda in patienten att finna, 

utforska, prata om och granska sin ambivalens angående levnadsvanor vilket i sin tur 
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kan leda till en ökad medvetenhet om ett uppfattat problem. Rådgivaren lägger stor vikt 

vid att lyssna empatiskt och med genuint intresse på patienten för att kunna förstå 

dennes synvinkel. Syftet är inte att försöka övertyga eller pressa en patient till 

förändring utan att förstå, acceptera och respektera patienten som individ (Holm 

Ivarsson, 2016). 

Ett MI samtal kan enligt Miller och Rollnick (2013) delas upp i fyra faser. Dessa fyra är 

engagera, fokusera, framkalla förändringsprat och planera.  Den första fasen, engagera, 

innebär ett fokus på att få kunskap om patientens bakgrund och att skapa ett tryggt 

samarbetsklimat. När ett samarbetsklimat och ämne har etablerats inleds 

fokuseringsfasen. Här ligger fokus på ämnet ifråga och patientens beredskap till 

förändring. En förberedelse uppskattas hamna i kategorierna låg, medelhög och hög, 

vilket förklarar hur hög deras förberedelse är för att genomföra en förändring. Vid den 

tredje fasen, framkalla förändringsprat, fokuseras det på att stödja patientens självtillit 

samt att framkalla just förändringsprat. Den fjärde fasen, planering, ligger fokus på att 

försöka framkalla ett åtagande och beslut. Denna fas är inte alltid med i ett MI-samtal. 

De tre första faserna är dock nödvändiga för att samtalet ska kunna klassas som MI. 

Vilka faser som det läggs mest fokus på i samtalet är beroende på hur hög beredskap 

patienten har. Vid låg beredskap läggs fokus på att skapa diskrepans. Diskrepans är 

skillnaden hur klienten har det nu, som till exempel ett beteende, och hur klienten 

önskar att ha det. Diskrepansen kan därmed vara motivationshöjande. Logiken att 

“lagom är bäst” kan användas i sammanhang av diskrepans. En för låg diskrepans kan 

resultera i att klienten inte känner att förändringen är viktig nog att genomföra. En för 

hög diskrepans kan resultera i att klienten känner att förändringen är för stor och 

ogenomförbar. För att undvika motgång ligger störst betoning på engagemangs och 

fokuserings fasen. Vid medelhög beredskap läggs störst fokus på att undersöka den 

ambivalens patienten kan ha inför beteendet, genom att gå igenom både för-och 

nackdelar med förändring samt att försöka hitta lösningar. Här ligger ofta tonvikten på 

att framkalla förändringsprat. Vid hög beredskap läggs fokus på att planera förändring 

såsom delmål, om personen är i behov av stöd och när det eventuellt ska ske. Vid för låg 

beredskap är det viktig att använda ambivalensen och motivera personen (Holm 

Ivarsson, 2016).    

 

Metoden kräver också vissa grundläggande kommunikativa färdigheter. Dessa 

färdigheter är specifika för MI-metoden och finns inte i samma kombination och 
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utsträckning i andra metoder. Behandlaren ska då fokusera på “öppna frågor”, d.v.s. att 

kunna ställa öppna frågor där klienten inte kan svara med ja eller nej eller andra korta 

svar utan måste utveckla sina svar. Reflektioner, där behandlaren reflektera på olika sätt 

tillbaka till klienten vad den säger men även vad den känner just nu, som ett tecken att 

man är engagerad i samtal som behandlare (Miller & Rollnick, 2013). Bekräftelse är en 

annan unik och utmärkande samtalsfärdighet för MI. Detta innebär att man genom olika 

reflektioner bekräftar klienten i sitt varande och sina känslor Slutligen är den sista 

färdigheten att kunna sammanfatta vad som sagts under samtalet. Att kunna 

sammanfatta visar klienten att behandlaren lyssnar på vad hen säger men också att 

behandlaren har förstått vad klienten uttrycker (Holm Ivarsson, 2016).  

Metoden går ut på att framkalla ett förändringsprat men också att stödja självtilliten 

(Holm Ivarsson, 2016). Uppfattad självtillit är en individs tro på sin egen förmåga att 

frambringa ett eftersträvat resultat (Holt et al., 2012). Denna uppfattning påverkar 

individen kognitivt, motivationellt och humörmässigt. Vid låg självtillit ökar risken för 

att drabbas av depression och/eller drabbas hårt av stress. Detta då en minskad självtillit 

kan få individen att fokusera och uppehålla sig på tänkbara misslyckande. Om ett 

misslyckande händer kan individen ta det väldigt hårt då fokus kan hamna på uppfattade 

personliga brister. I sin tur finns det större risk att individer med låg självtillit undviker 

svårare utmaningar samt motivationen att upprätthålla utsatta mål är svag. Individer 

med en hög uppfattad självtillit, har oftare lättare att upprätthålla en högre motivation, 

starka mål och återhämtar sig snabbare vid hinder. I jämförelse med individer med låg 

självtillit, ser individer med hög självtillit utmaningar som något att bemästra. Vid 

misslyckande ligger fokus på att förbättra bristande färdigheter och införskaffa mer 

kunskap, snarare än ett fokus på att de som personer är otillräckliga. På så vis minskas 

sårbarheten för att drabbas hårt av stress eller depression (Bandura, 1997). En ökning i 

självtillit vid stöd av den via MI, ökar på så vis att patienten känner sig kapabel att 

utföra en bestående förändring samt att utförd förändring blir bestående (Miller & 

Rollnick, 2013). 

 

MI används ofta i samband med andra behandlingsmetoder (Miller & Rollnick, 2013). 

Nedan kommer rekommenderade behandlingar vid missbruks- och 

beroendeproblematik samt vid olika psykiska syndrom.   
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Behandling 

Vid olika typer av psykisk ohälsa, missbruk eller beroende rekommenderas olika typer 

av behandlingsmetoder för att effektivt kunna hjälpa patienter (Socialstyrelsen, 2015). 

Cirka 63% ur det Nationella rättspsykiatriska kvalitetsregistret visar sig ha haft problem 

med substansmissbruk och 59% har fått diagnosen schizofreni, schizotyp störning eller 

vanföreställningssyndrom (Innocenti et al., 2013).  

 

För att psykologiskt och psykosocialt behandla missbruk eller beroende av cannabis, 

centralstimulerande preparat, opiater eller bensodiazepiner, rekommenderar 

Socialstyrelsen (2015) Community Reinforcement Approach (CRA), återfallsprevention 

eller kognitivbeteendeterapi KBT (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Vid missbruk eller beroende av alkohol rekommenderas motivationshöjande behandling 

(MET), KBT, tolvstegsprogrammet eller social behavior network therapy (SBNT) som 

psykologisk och psykosocial behandling. Då MET har visat på god effekt samt har låg 

kostnad, prioriteras den över de andra behandlingsmetoderna vid alkoholbesvär. Vid 

MET används motiverande samtal (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Motiverande samtal kan även användas vid psykisk sjukdom för att motivera patienter 

till att påbörja eller fortsätta med rekommenderade psykologiska eller medicinska 

behandlingar (Holm Ivarsson, 2016). Vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 

är det viktigt att först införa antipsykotisk läkemedelsbehandling för att kunna gå vidare 

med psykosociala och psykologiska behandlingar, då dessa sjukdomstillstånd är av 

psykotisk art vilket bland annat innebär en förändrad verklighetsuppfattning. 

Psykologiska behandlingar vid dessa tillstånd kan innebära KBT i grupp eller 

individuellt, psykodynamisk psykoterapi, stödterapi, bildterapi eller musikterapi 

(Socialstyrelsen, 2011, 2014). Vid lindrig till medelsvår depression och ångestsyndrom 

hos vuxna är KBT som psykologisk behandling högt prioriterat enligt Socialstyrelsen 

(2010). Läkemedelsbehandling i form av antidepressiva, såsom till exempel SSRI, kan 

utföras istället eller i kombination med psykologisk behandling (Socialstyrelsen, 2010). 

 
Rättspsykiatrisk vård 

I Sverige existerar olika typer av vård för personer som lider av psykisk ohälsa, såsom 

öppen eller sluten psykiatrisk vård. Dessa vårdtyper kan vara frivilliga eller i form av 
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tvångsvård, samt vara i en rättspsykiatrisk miljö (Hjort, 2015). I denna föreliggande 

studie kommer fokus ligga på just rättspsykiatrin och hur motiverande samtal uppfattas 

fungera i en rättspsykiatrisk miljö. Allmän öppen och sluten psykiatrisk vård skiljer sig 

åt från rättspsykiatrisk vård. Personer som vårdas enligt rättspsykiatrisk vård är 

individer som har begått ett lagbrott och samtidigt bedömts lida av en allvarlig psykisk 

störning vid brottstillfället. Detta bedöms av ett team med läkare, psykolog, socionom 

och omvårdnadspersonal vid misstanke av psykisk störning på begäran av en domare. 

Vid allmän öppenvård kan individer söka hjälp för psykiska besvär utan misstanke om 

kriminella handlingar. I vissa fall krävs starkare åtgärder för att hjälpa en individ med 

akuta och svåra psykiska problem som inte öppenvården kan erbjuda och istället behövs 

behandling fortsättas på en sluten psykiatrisk avdelning. Detta kan ske frivilligt eller i 

form av tvångsvård. Den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården 

liknar varandra men regleras av olika lagar (Hjort, 2015; Rättsmedicinalverket, 2015).  

 

Tvångsvård regleras i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) (SFS 1991:1128) Enligt 

2§ i LPT ges vården i form av öppen psykiatrisk tvångsvård eller sluten psykiatrisk 

vård. Denna typ av vård ges enligt 3§ i LPT enbart vid allvarlig psykisk störning där 

individen har ett ofrånkomligt behov av kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård som 

enbart anses kunna tillämpas på en sluten sjukvårdsinrättning, eller “behöver iaktta 

särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård”, där denna typ av vård 

motsätts av individen eller anses vara i ett tillstånd där han eller hon ej kan ge samtycke.  

 

När det kommer till rättspsykiatrisk vård regleras den i lagen om rättspsykiatrisk vård 

(LRV) (1991:1129) och gäller enligt 1§ i LRV de individer som “1. efter beslut av 

domstol skall ges rättspsykiatrisk vård, 2. är anhållen, häktad eller intagen på en enhet 

för rättspsykiatrisk undersökning, 3. är intagen i eller skall förpassas till 

kriminalvårdsanstalt eller , 4. är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt 

ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5§ brottsbalken. 

Lag (2006:897). “  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utforska skötarnas subjektiva upplevelse av att jobba med 

MI i en rättspsykiatrisk miljö. Innocenti et al. (2013) beskriver i sin forskning att 

rättspsykiatrisk vård är en sammansatt miljö av slutenvården samt kriminalvård. 
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Kombinationen av dessa två vårdmiljöer utgör en unik miljö. Innocenti et al. (2013) 

beskriver också de olika psykiska sjukdomar som förekommer i en rättspsykiatrisk 

vårdmiljö i samband med missbruk och som skapar en så kallad samsjuklighet.  

Miller och Rollnick (2013) beskriver problematiken att behandla individer med MI som 

lider av paranoida -, schizofrena- eller schizotypa tillstånd. Vilket ger upphov till frågan 

huruvida behandlingen fungera i denna unika miljö. 

Frågeställningar som studien syftar till att studera: 

● Hur upplever skötare inom rättspsykiatrin att arbeta med motiverande samtal? 

● Hur använder sig skötare av motiverande samtals metoden i rättspsykiatrisk 

miljö? 

 

Metod 

Deltagare 

Studien baserades på sju intervjuer med skötare som arbetar aktivt med motiverande 

samtal vid en rättspsykiatrisk klinik. Studiens deltagare valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval, konsekutivt urval. Informanterna var anställda på en 

rättspsykiatrisk klinik när studien genomfördes. Inklusionskriterierna var att deltagarna 

hade någon sorts anställning, som till exempel tillsvidareanställning eller timanställning 

vid en rättspsykiatrisk klinik. Exklusionskriterier för urvalet av deltagare var att de 

saknade kunskap angående motiverande samtal eller ej jobbade aktivt på en klinik. Av 

de sju informanterna var tre män och fyra kvinnor. Informanterna var mellan tjugoåtta 

och femtionio år med en anställningstid på fyra till fyrtio år, med en medelålder på 42 

år. Ingen av informanterna valde att avbryta studien.  

 

Instrument 

En semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) skapades för att fånga upp deltagarnas 

upplevelse av att arbeta med motiverande samtal i en rättspsykiatrisk miljö. Frågorna 

kretsade kring deltagarens upplevelse av metoden i en specifik miljö, hur deltagarna 

använde sig av metoden i sin arbetsdag samt problemlösning med metoden. För att 

säkerställa tillräcklig information så gav intervjuaren gott stöd till deltagarna för att få 

fram den viktiga informationen. En pilotstudie genomfördes med en 

missbruksbehandlare som arbetar med implementering av motiverande samtalsmetoden 

vid en rättspsykiatrisk klinik. Pilotstudien visade att de planerade frågorna kunde fånga 

upp den subjektiva upplevelsen av att arbeta med motiverande samtal i en 
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rättspsykiatrisk arbetsmiljö. Noteringar gjordes vid frågor som var informationsgivande 

utifrån frågeställningen, eventuella följdfrågor och frågor som behövde fördjupas för att 

skapa förståelse. Det gjordes även en notering kring hur mycket tid det gick åt. Efter 

pilotstudien reviderades intervjuguiden i form av att lägga till följdfrågemöjligheter, och 

nya frågor för att fånga upp information utifrån frågeställningen.  

 

Procedur 

Deltagarna kontaktades under ett gruppmöte för motiverande samtalsgruppen på en 

rättspsykiatrisk klinik. Under mötet berättades det om studiens syfte och gav alla 

närvarande individer möjlighet att visa intresse för deltagande. När deltagarkvoten inte 

var mättad efter detta möte gick författaren direkt till avdelningar och introducerade 

studiens syfte där för att väcka intresse. Därefter togs det kontakt med alla individer 

som uppfyllde inklusionskriterier men även med de som visade intresse för studien, för 

att boka tid för intervjuer. Innan varje intervju så informerades deltagarna ännu en gång 

om syfte, ämnet och frivilligheten i deltagandet samt att intervjun kommer att spelas in. 

Varje deltagare skrev på en samtyckesblankett (se bilaga 2), därefter genomfördes 

intervjun. Intervjuerna tog mellan 45 och 65 minuter 

 

Tematisk Analys 

För att analysera det insamlade materialet valdes det en tematisk analysmetod (TA), 

som är en välanvänd metod för att identifiera, analysera och hitta mönster och tema i 

den funna datan. Metoden valdes på grund av författarens förkunskap och erfarenhet av 

metoden. Eftersom syftet med studien var att undersöka den subjektiva upplevelsen av 

att arbeta med motiverande samtal i en rättspsykiatrisk miljö så kan man anse att den 

tematiska analysen har delvis varit teoristyrd. Eftersom det valdes en semistrukturerad 

intervjuform så fanns det möjlighet att analysera materialet både induktiv och deduktiv. 

Analysen av insamlade data skapade induktiva teman. Detta utifrån mönster författaren 

identifierade under den kodade transkriberingen. Författaren gjorde inget teoretiskt 

ställningstagande eller avgränsade för den subjektiva upplevelsen av att arbeta med 

motiverande samtal.  

 

Analys 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades materialet. Därefter gicks materialet 

igenom ett antal gånger och kodades. Det kodade materialet lästes därefter av båda 

författarna. Efter kodning så skedde det en organisering av koder. Därefter följde en 
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indelning av teman och undertema. Dessa teman och underteman reviderades för att få 

fram den essensen som har funnits i intervjun.  
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Tabell 1 

Process av analys från meningsbärande enheter till huvudkategori 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Huvudkategori 

“Just med schizoaffektiva 

personer har det gett negativ 

effekt och de har blivit mer 

misstänksamma och 

forcerade istället!” 

Försvårande diagnoser Diagnoser Miljö 

“Det har alltid varit min 

filosofi, att hur sjuk man än 

är måste man ha lite 

medbestämmande, och ta 

reda på vad de tycker.” 

Autonomifrämjande 
 

Autonomi 
 

Bemötande 

 

“Det är mest på helgen vi 

kan sätta oss och har 

strukturerade samtal, så 

kallade helgsamtal, där vi 

prata om hur veckan ha 

varit men kan även ta upp 

olika saker som vi eller 

patienten tycker är viktig.” 

Tillfälle för samtal Implementering Riktade MI-samtal 

 

“Jag är nån sån, som alltid 

bekräfta och återkoppla 

mycket, utav naturen.” 

Personlighetsdrag 
 

Personlighet 
 

Individuella faktorer 

“Vissa patienter vill prata 

väldigt mycket, och de tror 

att det är bara mitt jobb att 

prata med just de. Men vi 

har ju också andra 

arbetsuppgifter.” 

Svårigheter på grund av 

arbetsplatsen 

 

Begränsningar på 

arbetsplatsen 
Begränsningar 

 

Etik 

För att utföra en så etisk studie som möjligt, följdes Vetenskapsrådet (2002) etiska 

riktlinjer. Deltagarna informerades om att deras deltagande i studien var frivilligt. Det 

betonades att deltagarna när som helst kunde avbryta sitt deltagande samt att de kunde 

välja att inte besvara någon fråga om de inte ville. Det var viktigt att ta hänsyn till 

sekretessen på en rättspsykiatrisk miljö vid utformandet av intervjufrågorna och de 

intervjuade deltagarna, för att säkerställa att författaren inte tvingade in individen i en 

obekväm situation. Deltagarna i studien fick information att de kunde ta del av studien 

när den är färdigställd och godkänd.  

Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka den subjektiva upplevelsen att arbeta med MI 

hos skötare med anställning på en rättspsykiatrisk klinik, hur skötare upplever att MI 

fungerar samt hur MI används. Den tematiska analysen resulterade i fem 
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huvudkategorier, Miljö, Bemötande, Riktade Mi-samtal, Individuella Faktorer samt 

Begränsningar. Dessa huvudkategorier grenar ut i specifika underkategorier som 

kommer att presenteras nedan. (se tabell 2) 

 

Tabell 2  

Huvud- och underkategorier funna i analys 

Huvudkategori Underkategori 

Miljö Arbetskollegor 
Arbetsplats 
Diagnoser 

Bemötande Autonomi 
Be om lov 
Medvetenhet 
Tillit och trygghet 

Riktade MI samtal Verktyg 
Implementering 

Individuella faktorer Känsla 
Omedvetenhet 
Personlighet 
Personlig utveckling  

Begränsningar Begränsningar i metoden 
Begränsningar på arbetsplatsen 

 

Miljö 

En central del av studien var att undersöka MI i den unika miljön och arbetsplatsen den 

rättspsykiatriska kliniken hade. Motiveringen bakom frågeställningen var att 

rättspsykiatrin kunde erbjuda en unik miljö som inte finns i en annan arena. Med den 

unika miljön syftar författarna på en miljö som är begränsade på grund av sin 

kriminalvårds liknande säkerhetsdynamik såsom en patientgrupp som liknar 

slutenvården, ett sådant resonemang ledde till skapandet av underkategorin Arbetsplats.  

En annan viktig aspekt som lyftes av deltagarna under intervjun var vikten av den 

psykosociala arbetsmiljön och hur man använder motiverande samtal i arbetsgruppen 

runt omkring. Med denna anledning skapades underkategori Arbetskollegor.  

En annan central frågeställning i studien som relaterar till miljön är patientgruppen. 

Många deltagare tog upp specifika fall som medförde problem men även andra fall som 

medförde lösningar i samband med metoden och den specifika miljön. Exemplen som 

deltagarna nämnde kunde sammanfattas i underkategori diagnoser. 
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Arbetsplats 

En del av studiens syfte var att belysa rättspsykiatrin som en unik arbetsmiljö med MI 

metoden. I början av intervjun kom frågan upp hur den rättspsykiatriska arbetsplatsen 

upplevdes, om det fanns skillnader från tidigare arbetserfarenheter. Det var viktigt att 

fånga upp eventuella begränsningar eller möjligheter som arbetsplatsen kunde medföra i 

samband med MI metoden. En informant förklarade att hon kände en stor skillnad mot 

sin tidigare arbetsplats, vilket var inom hemtjänsten där hon träffade sina patienter några 

korta stunder under dagen, men på rättspsykiatrin så träffar personalen sina patienter 

dagligen under flera möten under samma dag. En annan förklarar att själva 

patientgruppen inte är speciell, utan att den har funnits inom öppenvården, somatiken 

eller Barn och ungdomspsykiatrin, men att skillnaden är att rättspsykiatrin har en 

vårdtid på i genomsnitt 5,7 år. Men det finns också begränsningar bland deltagarnas 

beskrivning av arbetsplatsen, begränsningen riktar sig mest mot organisationen och har 

lite med MI-metoden att göra, en skötare beskriver att man ibland inte har tid att sätta 

sig och prata när patienten vill prata. Slutligen så uttalade sig en manlig deltagare på 

följande sätt  

“Det är ju en jättestor skillnad, det är ju mycket svårare att bemöta en psykiatrisk 

patient än en somatisk patient. Här har de ju oftast dubbeldiagnoser med missbruk.” 

 

Arbetskollegor 

En viktig del utav miljön som lyfts flera gånger utav alla deltagare är vikten av den 

psykosociala arbetsmiljön, med detta menade deltagarna just arbetskollegorna och 

vikten att personalen på rättspsykiatriska kliniken arbetar med samma metod för att 

arbeta så lika så möjlig. En deltagare uttryckte sig på följande sätt 

“Jag tror det är bra om alla jobbar med samma metod, för att förstår vad fan 

kollegorna eller cheferna håller på med. Istället för att undra vad man pyssla med. Jag 

tror stenhårt på att jobba lika.” 

 

En annan deltagare uttalade sig på följande sätt 

“Svårast är det nog att få med de gamla kollegorna, de har sett allt och tror inte på nån 

ny metod som lösning på allt. Så att övertyga de att arbeta tillsammans med en med 

samma metod är tufft.” 

 



 

  

14 

En sak som hade stor enighet i deras uttalanden var att deltagarna ansåg att metoden var 

bra, vilket ledde till den enade åsikten att flera skulle profitera av att arbeta med 

metoden. Flera deltagare agerade som inofficiella handledare, där man samtalade mellan 

olika avdelningar och anordnade övningar eller hjälpte andra kollegor med att utveckla 

sina färdigheter med metoden.  

 

Diagnoser 

På grund av den psykiatriska miljön så finns det många olika diagnoser i en 

rättspsykiatrisk miljö. Många av deltagarna prata om erfarenheter de har gjort under sin 

tid på rättspsykiatrin, erfarenheter där de kände att MI var en tillgång eller till och med 

en begränsning. Många av deras erfarenheter kretsade kring diagnoser som hade 

schizoaffektiva symptombilder eller andra olika vanföreställningar. En deltagare 

berättade följande “Har man hamnat i en psykos så är det väldigt svårt att nå personen 

överhuvudtaget, men man kan med MI bemöta personen i hans dagliga liv.” 

En annan skötare berättade om olika fall där den kognitiva förmågan begränsade 

framgången av deras MI samtal, problemet var att patienten saknade den kognitiva 

förmågan att utveckla egna svar utöver ja eller nej.  

Svårigheten att hitta rätt nivå för varje patient på grund av den kognitiva skillnader som 

finns bland patienterna på kliniken är inte alltid lätt tycker deltagarna. Trots vissa 

kognitiva problem så vet deltagarna hur de kan arbeta med MI metoden. Deltagarna 

berättade att de har arbetat mycket med att anpassa sin nivå till patienten, detta kan 

ibland resultera att nivån bli “barnslig och löjlig” berättade en av deltagarna. 

En annan del av problemet är att patienternas mående går i olika skov, som deltagarna 

förklarade. De skov där patienterna mår psykiskt sämre resulterar ibland i psykotiska 

episoder. När patienten är i en sådan episod kan det vara svårt att ge patienten den 

autonomin den får i vanliga fall sa en av deltagarna. MI kan dock även användas för att 

verklighetspröva patienten. En deltagare berättade om hennes egen upplevelse där hon 

med hjälp av MI hjälpte patienten utforska patientens egen verklighet och jämföra det 

med deltagarnas egen verklighet och med hjälp av det kunde föra patienten tillbaka från 

sitt skov.   

 

Bemötande 

Resultatet från studien visade också att deltagarna arbetade mycket med bemötande i 

deras vardag. Bemötande tog en mycket stor plats i deltagarna arbetsdag där 

informanten arbetade efter olika komponenter som fanns i MI metoden. 
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Underkategorier som skapades utifrån det var autonomi, be om lov, medvetenhet och 

trygghet/tillit. 

 

Autonomi 

Studien visade att en stor del av deltagarnas bemötande kunde karakteriseras som 

autonomi främjande bemötande. Med det menas att deltagarna bidrog med att höja 

patientens autonomi genom att ge de olika val i vardagen. 

“De får bestämma över så lite, så det lilla de faktiskt kan bestämma över bli det så 

glada för. Enkla saker som när de vill städa eller när de vill komma och ta sin medicin.”  

Många deltagare kunde nämna flera praktiska exempel hur de i sin vardag kunde höja 

patienten autonomi på ett respektfullt sätt, och de påtalade hur viktig det tyckte att det 

var att patientens fick bestämma själv.  

En deltagare berättade även att han hade sett tydliga skillnader när han jobbade på ett 

autonomifrämjande sätt än när han inte gjorde det, han uttryckte sig på följande vis “Ja 

tidigare så fick man inte så många ja eller patienten gjorde betydlig mer motstånd, men 

nu när man använder lite MI och ger de möjligheterna så brukar de bli mycket 

smidigare.”. 

 

Be om lov 

Studiens resultat visade att flera deltagare använde sig av tekniken där de fick be om 

lov. Deltagarna kände att de fick mer framgång och en lugnare arbetsmiljö när de 

agerade på ett respektfullt sätt och frågade om lov hos patienten.  

En deltagare förklarade sin upplevelse på följande sätt 

“Tänk dig själv om nån kommer in hos dig utan att knacka eller fråga om det är okej, så 

det är klart att våra patienter reagerar på det.” 

Andra deltagare förklarade att deras upplevelse var att om de bemötte sina patienter 

med respekt och frågade om lov för att t.ex. kommer in på rummet så minimeras 

riskerna att situationen bli hotfullt och risken för våld minskar.  

 

Medvetenhet 

Den genomförda studiens resultat visade att deltagarna medvetet använde MI som en 

metod för att nå ett mål eller under samtal. Deltagarna upplevde att de hade mer 

trygghet när de medvetet använde metoden under samtal och korta möten.  
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En deltagare uttryckte sig på följande sätt “Det är ju liksom lite roligare om man förstår 

vad man håller på, sen ger det ju också lite trygghet när man faktiskt vet vad man gör.” 

 

Många deltagare kunde bekräfta denna känsla och tyckte att de tidigare inte kände 

samma trygghet i samtal och att de ofta upplevde samtal som röriga och inte kunde 

svara. Även kontakten och relationen mellan deltagarna och patienterna har blivit bättre 

och deltagarna känner att patienterna har lättare att öppna sig för de och prata med dem.  

En deltagare upplevde problem när hon använde MI medvetet, då hon upplevde sig 

själv som “...påklistrad och tillgjord...” under de stunderna hon ville använda MI, vilket 

ledde till att hon valde att inte använda MI. I hennes åsikt medförde hennes känsla att 

patienterna förstod att hon inte är genuin och det medförde ett misstroende hos 

patienterna.  

 

Trygghet/Tillit 

Studien visade att deltagarna använder MI för att öka tilliten hos patienterna och 

trygghetskänslan hos patienten. Deltagarna rapporterade att de känner att sedan de 

använder MI för att skapa tilltro att patienterna är mer benägna att genomföra mindre 

förändringar.  

“Det är rätt skönt att ha MI, för nu när man ska bygga ett förtroende med patienten så 

kan man alltid falla tillbaka på metoden. Jag tycker att det har liksom blivit lättare göra 

det då, men också att underhålla det förtroende som man har skapat redan. “ 

 

En annan skötare berättade om den speciella typen av förtroende han upplever i sin 

nuvarande arbetsmiljö.  

“Jag tycker att det är mycket svårare att bygga förtroende här, de kommer med rätt 

mycket bagage. De har blivit svikna så många gånger av alla omkring de. Men när man 

väl har byggt upp ett förtroende, ja så behövs det rätt litet för att krascha allt, det är 

som att klättra upp en stege och sen falla ner och börja om.”  

 

Riktade MI-samtal 

Studiens resultat visade att många deltagare genomförde avsatta MI riktade samtal, där 

de pratar enskilt med patienten om dennes situation och förändringar. I de riktade samtal 

användes MI i en strukturerad helhet vilket skiljer sig från ett vanligt bemötande där 

enbart delar av samtalstekniken och förhållningssätt används. Olika deltagare använde 

sig av olika metoder för att genomföra dessa riktade MI samtal. En deltagare jobbade 
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tillsammans med en kollega, där de en gång i veckan träffade patienten för att prata om 

tidigare brott. Under detta symbiotiska samarbete kunde den ena bekräfta individen, 

vilket den andra personen inte var så duktig på. Och den andra personen kunde då 

sammanfatta och utforska patienten. Genom ett sådant samarbete upplevde deltagaren 

att han kunde arbeta tryggt med metoden. En annan deltagare, som idag genomför sina 

samtal ensam, önskade sig ett liknande upplägg. Deltagaren kände sig osäker på sina 

samtal och saknade därför en annan person som kan ge henne feedback för sina samtal 

och hjälpa henne när hon känner att hon kört fast.  

En majoritet av deltagarna hade även olika tidpunkter när de genomförde sina samtal 

eller benämnde samtal olika. En del kallade det för helgsamtal, eftersom informanten 

genomförde samtalen på helgerna 

“Ja det bli oftast helgsamtal, vi sätter oss hos patienten och prata om hur veckan har 

varit. Sen om vi har några saker vi behöver veta, som t.ex. hur en medicin fungera eller 

om patienten vill göra nya aktiviteter så frågar vi det. Men fokuset ligger alltid hos 

patienten.” 

 

Individuella faktorer 

Studiens resultat visade att en stor del av upplevelsen av MI var vad man kallade för 

individuella faktorer. Det var med andra ord faktorer som var väldigt subjektiva, som 

t.ex. underkategori känslan. En annan underkategori var personlighet som relaterade 

direkt till personlighetsdrag som deltagarna upplevde att ha som inte relaterade till MI. 

En angränsande underkategori är omedvetenhet som innebär att deltagarna använder sig 

av MI metoden utan att vara medveten om det vid tidpunkten, men vid ett senare 

tillfälle kan reflektera om det. Deltagarna tog även upp personliga önskemål vad de 

skulle praktiskt behöva för att bli bättre med MI metoden, underkategori kallades 

således Förbättringar. 

 

Känslan 

Den genomförda studien fångade upp deltagarnas olika känslor om hur de upplevde det 

att arbeta med metoden. Flera deltagare upplevde positiva känslor som glädje och 

tillfredställdhet när de arbetade med metoden. Att deltagarna hade en metod att använda 

skapade en känsla av trygghet och säkerhet hos många. En del deltagare kände sig inte 

trygga med metoden, de upplevde att de inte hade nog med kunskap och handledning 

när de arbetade med metoden vilket skapade osäkerhet och otrygghet.  
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Trots den delade upplevelsen av deltagarna när de arbetade med metoden var antalet 

positiva känslor fler än de negativa. En deltagare upplevde följande; “Jag blir liksom så 

glad när jag ser att det faktiskt fungerar och patienten gör framsteg, jag blir nästan 

gråtfärdig.” 

 

På andra sidan av spektrumet finns det mindre positiva känslor, där en deltagare 

uttryckte sig på följande sätt; “Nej alltså jag är jävligt osäker när jag sitter där själv. 

Jag har liksom inte den kompetensen jag önskade mig, men vafan man testar väl och 

försöker.” 

  

Personlighet 

Studiens visade resultat på att många deltagare upplevde att de hade en viss personlighet 

som medförde att man använde sig av MI redan innan man visste vad metoden innehöll. 

Många av deltagarna uttalade sig om att “de var nog sån innan” eller vissa komponenter 

från metoden som föll sig de mer naturliga än andra. En deltagare upplevde följande; 

“Jag är nog ganska bra på att sammanfatta som person, har alltid varit det. Men just 

det här med bekräftelse har jag svårt för. Det fick jag träna mycket mer aktivt på.” 

 

Överlag är deltagarna väldigt medvetna om vilka områden de är bra på, och vilka de 

behöver arbeta mer på. I många fall så kan MI integreras naturlig på grund av deras 

personlighet i deltagarnas vardag.  

 

En annan deltagare beskriver sig som mycket rättvis, vilket hon kan relatera till sin vilja 

att ge patienter rätt att bestämma själva och ha eget inflytande i sin vardag. Medan en 

annan deltagare beskriver att hennes personlighet har många rättningsreflexer, vilket 

hon anser hon behövde medvetet träna bort för att skapa ett bättre bemötande. 

 

Omedvetenhet 

I studien framkom det att många deltagare använde sig av MI redan innan de hade 

erhållit en formell utbildning, med det menas att deltagarna hade gått en kurs eller 

annan form av utbildning i metoden, som t.ex. handledning eller kliniken egna 

träningstillfällen. Utifrån personlighetsdrag och naturliga beteende använder sig 

deltagarna av metoden på ett omedvetet sätt men kan vid tillfälle reflektera kring sitt 

beteende. En deltagare uttrycker sig såhär; “Det är många gånger jag tänker efter och 

kommer på mig, att jag använder MI utan att jag ens tänker på det…” 
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Trots att alla deltagare hade medvetande handlingar som relaterade till MI, så framkom 

det att många fler av deras handlingar var omedvetna. Deltagarnas omedvetna 

handlingar var dock förenliga med MI metoden. 

 

Personlig utveckling 

Studiens resultat visade att deltagarna upplevde att de ville arbeta aktivt för att förbättra 

sina kunskaper med MI metoden. För många deltagare innebar det att öva mer praktiskt, 

att träffa nya patienter. En deltagare uttryckte en tydlig önskan på följande sätt; “Jag 

hade gärna gått en mer fördjupande utbildning, kanske en kurs på högskolan för att 

lära mig ännu mer om mig själv och hur jag fungerar med metoden.” 

 

Alla deltagare uttryckte tydligt att de inte hade spetskompetens som de själva upplevde 

det, men de var mycket nyfikna och villiga att lära sig mer. En del deltagare tyckte att 

det räckte med att genomgå en ny grundkurs för att fräscha upp minnet, andra ville 

enbart ha handledning. Men en önskan om chansen att få förbättra sig var närvarande 

vid intervjutillfället.  

 
Begränsningar 

En del av studiens resultat visade också vilka begränsningar deltagarna upplevde att de 

fanns. Detta ledde till underkategorier begränsningar i metoden och begränsningar på 

arbetsmiljön, för att separera upplevelsen av själva metoden och problem som fanns på 

den specifika arbetsplatsen. 

 

Begränsningar i metoden 

Studiens resultat visade att deltagare inte uppfattade att metoden hade några 

begränsningar, utan att deltagarna upplevde att problem som fanns kunde lösas med 

metoden. Metoden gav de en tydlig metod att jobba efter och en tydlighet som 

patienterna krävde i sin vardag.  

En deltagare uttalade sig på följande sätt; “Nej alltså jag tycker inte att metoden i sig 

har några begränsningar, utan att det är vi som personal som måste bli duktigare att 

använda oss av den och anpassa oss till de patienter som vi har.” 

  

En viss begränsning som kunde uppfattas var vid olika sjukdomsskov, då valde 

deltagarna att avstå från metoden helt och hållet. Men deltagarna var tydlig med att 
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poängtera med att begränsningen inte låg i metoden, en deltagare sa; “Alltså det har 

inget med MI att göra, är patienten knallpsykotiskt så är han det. Då hjälper enbart 

medicin och att man vänta ut han.”  

 

Begränsningar på arbetsplatsen 

Till skillnad från metoden så visade det sig i resultatet att arbetsplatsen hade en del 

begränsningar. Deltagarna upplevde en tidsbrist eller problem med deras arbetsschema. 

En deltagare uttryckte sig på följande vis; “Jag hinner ju inte med samtal, tyvärr bli det 

aldrig en röd tråd då. Jag jobbar ju dag sen jobbar jag ju 8 veckor natt direkt efter, 

ingen patient vill prata kl. 22 på kvällen riktigt. Då blir det väldigt svårt att ha 

samtal...” 

 

Överlag var de begränsningar som deltagarna pratade om enbart förknippade med 

arbetsplatsen, samt att dessa begränsningar kretsade enbart kring MI inriktade samtal, 

inte kring bemötande 

 

Samma deltagare fortsätter; “... men bara på grund av det så kan man ju ha en bra golv-

MI, som jag kalla det. Alltså att man bemöter patienten med respekt och använder MI i 

de korta möten man har på kvällen.”  

 

Diskussion 

Resultatet visar på fem upptäckta huvudkategorier; miljö, bemötande, riktade MI 

samtal, individuella faktorer samt begränsningar med sina respektive (se tabell 2). Men 

har dessa kategorier fångat upp skötarnas subjektiva känslor angående MI samt hur de 

använder sig av MI i sitt arbete på en rättspsykiatrisk klinik?  

 

I huvudkategorin Miljö fångas upplevelsen upp om hur arbetsplatsen, kollegor och 

diagnoser kan påverka användandet av MI inom rättspsykiatrin vilket kan kopplas till 

huruvida MI uppfattas och hur det används. Det upplevdes en längre behandlingstid, 

som enligt det Nationella rättspsykiatriska kvalitetsregistret (2016) är behandlingstiden 

cirka 5,7 år inom rättspsykiatrin, samt mer frekventa behandlingar än föregående 

arbetsplatser och även tidsbrist inom arbetsplatsen. Informanterna uppfattade en längre 
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behandlingstid som en positiv förutsättning och en fördel av den rättspsykiatriska 

vården. En stor enighet fanns dock bland deltagarna att MI var en bra metod samt att det 

kändes viktigt att kollegor runt omkring använde sig av samma metod för att få en större 

förståelse för deras arbete samt för att få hjälp med att utveckla sina MI förmågor. 

Många av deltagarnas erfarenheter var av patienter med någon form av psykosbakgrund, 

vilket kan härledas till Innocenti et al. (2013) som tar upp att majoriteten av patienter 

inom rättspsykiatrin i Sverige har någon typ av Schizofreni, schizotyp eller 

vanföreställningsdiagnos. Eftersom psykisk sjukdom kan medföra sänkning av 

kognition, minne och koncentration (Holm Ivarsson, 2016) bekräftar det vad deltagare 

beskriver. Att vid kognitiva nedsättningar måste det göras anpassningar till vilken nivå 

MI samtalet ska vara på även om det ibland kan uppfattas som svårt.  Informanterna 

uppfattade även att det inte fanns några större begränsningar med metoden utan att 

resultatet ofta begränsades av arbetsplatsen. 

 

Huvudkategorierna bemötande och riktade MI samtal svara direkt på syftet av denna 

studien, nämligen hur skötare använder sig av MI-metoden i den rättspsykiatriska 

arbetsmiljön. Resultatet visar tydligt att informanterna använder sig till större del av 

förhållningssättet som tas upp både av Holm-Ivarsson (2015) och Miller och Rollnick 

(2013). Detta förhållningssätt innehåller ett respektfullt bemötande och framförallt ett 

autnomifrämjande bemötande, som används av deltagarna så mycket så möjlig i deras 

vardag. Ett positiv användande av förhållningssättet visade sig bidra till en ökad 

trygghetskänsla hos patienten där han eller hon öppnade sig mer för informanten och 

visade känslor av trygghet. MI:s förhållningssätt skiljer sig från ett strukturerat MI-

samtal, då MI -samtal delas upp i de fyra stegen engagera, fokusera, framkalla 

förändringsprat samt planering, men även att behandlaren tar MI:s förändringsstadier till 

hänsyn. Det innebär att behandlaren anpassa sitt samtal och fokus till patienten där han 

eller hon befinner sig. I dessa MI-samtal används ett MI-förhållningssätt men 

förhållningssättet kan även användas i samtal som inte följer de fyra MI-samtals stegen 

samt olika förändringsfaser. Resultatet visade att riktade MI-samtal användes inte 
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dagligen utan snarare en gång under veckan. Under dessa samtal hade informanten 

möjlighet att använder både förhållningssätt men även andra komponenter som tas upp i 

Miller och Rollnick (2013) för att skapa och främja förändring hos en individ. I vissa 

fall arbetade två behandlare tillsammans för att följa enligt Holm Ivarsson (2016) en 

viktig del av MI, nämligen att använda sig av ett reflektivt lyssnande och bekräftande. I 

detta fall hjälptes de två behandlarna åt med att bekräfta och sammanfatta det som 

patienten har nämnt vilket gav deltagaren trygghet. 

 

Huvudkategorin Individuella faktorer fångade upp och gav svar på hur skötare känner 

att arbeta med MI. Majoriteten upplevde MI som en bra metod att arbeta med som oftast 

gav trygghet, med en känsla av att aktivt vilja arbeta för att förbättra sin MI kompetens. 

Vid brist av kunskap och handledning kunde mer negativa känslor uppstå. Personlighet 

var något som uppfattades kunde påverka hur delar av MI föll mer naturligt för vissa än 

andra samt att i vissa fall användes MI innan en formell utbildning hade genomförts. I 

denna huvudkategori föll det också in en viktig aspekt som skapade underkategorin 

omedvetenhet. Denna underkategorin kan ställas i direkt relation till Mill och Rollnicks 

(2013) utlåtande att MI är en metod som ska användas medvetet. Avsaknad av 

medvetenhet kan i sin tur medföra en undran om det verkligen är MI som används eller 

snarare ett bemötande som känns mer naturligt för dem som individer. Bevis på en 

sådan teori finns dock då informanten ofta nämner att de använder sig utav MI redan 

innan de själva var medveten om det eller införskaffade sig kunskap om metoden. 

Resultatet av denna huvudkategori visar ett tydligt tecken på att individerna som 

intervjuades hade en viss typ av personlighet, ett starkt intresse för metoden och en 

grundläggande förståelse av metoden. Resultatet av denna huvudkategori visa också en 

direkt koppling till studiens syfte, nämligen hur skötare upplevde det att arbeta med MI-

metoden.  

 

I huvudkategorin Begränsningar fångas deltagarnas upplevda begränsningar med MI 

samt begränsningar på arbetsplatsen upp. Den största upplevda begränsningen var 
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arbetsplatsen snarare än MI. I de fall där MI inte uppfattades vara användbar var vid 

sjukdomsskov där enbart medicin ansågs vara till hjälp. Delvis kan detta resultat 

härledas från Innocenti et al (2013) men även Miller och Rollnicks (2013) fynd, den 

stora andelen av schizoaffektiva patienter som finns på rättspsykiatrin påverkar 

utgången av de genomförda MI samtalen. Trots att resultatet visade att personalen 

kunde genomföra en viss grad av förhållningssättet med goda samtal så fanns det inga 

resultat att informanter genomförde MI samtal i sjukdoms tillstånd, utan snarare avstod 

från MI metoden tills patienten inte var psykotiskt längre. Detta resultat knyter direkt an 

till Miller och Rollnicks (2013) påstående att psykossjukdomar är svåra att behandla 

med metoden. Begränsningen som upplevdes när patienten var i ett sjukdomsskov var 

att patienten tappar verklighetsförankringen, vilket även knyter starkt an till Miller och 

Rollnick (2013).    

 
Praktiska implikationer 

Resultatet av denna studien kan tjäna en viktig roll för den rättspsykiatriska 

verksamheten. Studien tar upp många punkter som är intressanta för en praktisk 

implementering av metoden. Som grund till detta resonemang uttalar sig Miller och 

Rollnick (2013) att MI som metod fungera sämre på individer med den typen av 

sjukdomar som Innocenti et al (2013) är vanligt förekommande i en rättspsykiatrisk 

miljö. Sedan visar denna studie även insyn kring hur bra implementeringen av metoden 

har skett i verksamheten. Men studiens syfte tar upp en viktig punkt som kan förbises 

vid planering av implementering av evidensbaserade insatser, nämligen vad personal 

tycker om metoden, hur personal upplever arbetet med metoden och hur 

implementeringen har sett ut i verkligheten. I själva verket är det av mindre betydelse 

för denna studie vad Socialstyrelsen (2015) har fastslagit för nationella riktlinjer, då den 

subjektiva upplevelsen undersöks. Studiens resultat kan användas som hjälpmedel för 

att se vad personal som redan har grundläggande MI kunskaper önskar sig för att 

utveckla sin kunskap med metoden. Resultatet visade att deltagarna önskade sig 

handledning, en MI kurs eller olika former utav fördjupning. En annan aspekt som 

lyftes frekvent var tidsbristen, en känsla att tiden inte räcker till. Det kan vara en 

implikation att verksamheten måste se över hur tung arbetsbördan och 

arbetsförväntningar upplevs av personalen. Ett annat resultat som studien visar är 
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framgången samt önskemål av pararbete när det kommer till riktade MI samtal. De 

informanter som redan genomförde samt i form av pararbete upplevde dessa som 

givande och positiva. Det fanns också informanter som önskade sig ett liknande 

samarbete. Det ligger alltså i verksamhetens intresse att främja ett sådant symbiotiskt 

samarbete, då det även stödjer ett interpersonellt samarbete. Vilket gör det även lättare, 

som majoritet av deltagarna säger “alla gör lika”, dvs. att all personal börjar arbeta med 

metoden och känner sig trygg med metoden.  

 
Metodologisk diskussion 

För att få in tillräckligt med data för att besvara studiens frågeställningar användes en 

semistrukturerad intervju. Enligt Langemar (2008) passar öppna frågeställningar mer 

öppna intervjuformer. Då frågeställningarna i denna studien hade en avgränsning till att 

just undersöka skötare inom rättspsykiatrin och deras syn samt användning av MI fanns 

det risk att missa viktiga upplevelser angående MI om intervjun hade brist på struktur 

och riktning. Samtidigt kunde en för strukturerad intervju missa annars viktiga 

upplevelser för deltagarna om ämnet om intervjuaren inte fick undersöka frågor utanför 

de redan komponerade. På så vis ansågs en semi-strukturerad intervju vara mest lämplig 

för att undersöka dessa frågeställningar. Även om kombinationen av insamlingsmetod 

och frågeställningarna ser ut att ge god validitet för studien, finns det praktiska faktorer 

som kan minska validiteten. Brist på erfarenhet av att skriva intervjuguider samt att 

hålla i intervjuer kan ha minskat validiteten. Svårförståeliga och för omfattande frågor 

kan resultera i att insamlad data inte ger svar på studiens frågeställningar. Intervjuarens 

allmänna tillstånd, förmåga att ställa nödvändiga följdfrågor samt miljö kan även ha 

påverkat studiens resultat. Har intervjuaren uppfattats ställa ledande frågor eller har 

intervjuarens humör påverkat informantens svar?  För att undvika en för obekväm miljö 

och situation, därmed öka validiteten, blev informanterna intervjuade på en lugn och 

välkänd plats. Intervjuaren försökte i sin tur vara artig samt ge neutrala reaktioner. 

Intervjuaren använde sig även av MI-metoden under intervjun för att reflektera, 

sammanfatta och bekräfta informanten.    

 

Burnard’s (1991) TA mall användes för att strukturera och analysera insamlade data 

vilket han menar är passande för data insamlat från semistrukturerade intervjuer. Då TA 

kan anses vara en bra basmetod vilket kan synas då den används inom en mängd olika 

kvalitativa ämnen, är analysmetoden av en vågrät art. En vågrät analys innebär att all 

insamlad data analyseras samtidigt istället för var för sig. På så vis kan övergripande 
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teman skapas av liknande individuella data från olika intervjuer vilket ger ett 

övergripligt resultat. Detta skiljer sig från lodräta analysformer där insamlade data 

analyseras var för sig innan de analyseras tillsammans (Langemar, 2008). Att försöka 

generalisera data från enstaka individer kan dock tänkas resultera i att individuella 

nyanser som uppdagas får en mer ytlig analys då fokus ligger på att hitta övergripande 

teman mellan insamlade data. På så vis skulle en metod som använde sig av lodrät 

analys kunna tänkas ge en mer grundlig och omfattande analys om enstaka fall. 

Forskare är ett subjekt i studien likt informanter påverkas studien av utförarens 

subjektiva syn. Vad utföraren av analysen har för erfarenhet i livet samt förväntningar 

kan påverka resultatet i form av att utföraren finner eller missar mönster. För att införa 

ett nytt perspektiv på analysen gicks processen igenom av den andra utföraren som inte 

varit närvarande vid intervjuprocessen. Med hjälp av detta introducerades en ny 

subjektiv syn som utgår från andra erfarenheter. Detta kan leda till en ny synvinkel på 

tolkningen av resultatet. 

 

Framtida forskning 

För att komplettera denna studie kan kvantitativa enkätstudier utföras angående hur MI 

uppfattas inom rättspsykiatrin. På så vis kan en generell synpunkt på hur MI ses fångas 

upp. Samt togs det upp i resultatet att vissa uppfattar att deras personlighet har gjort det 

lättare eller svårare för att lära sig MI-metoden. Framtida forskning skulle kunna 

undersöka detta samband mellan personlighetsdrag och MI-metoden. Majoriteten av 

informanterna upplevde MI som en bra metod att arbeta med, även med patienter med 

olika psykossjukdomar. Det kan vara av stort intresse att se hur patienter med 

psykossjukdomar som behandlats med MI uppfattar metoden för att få en nyanserad 

bild av MI då enligt Miller och Rollnick (2013) MI har visat sig vara mindre effektiv 

vid just psykossjukdomar.  
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Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Berätta lite om dig själv. (Ålder, utbildningsnivå, tidigare arbetslivserfarenhet)  

 

Vilken tjänst har du idag på Rättspsykiatriska kliniken? 

   

Hur länge har du arbetat med MI-Metoden? 

 

Ämnen 

På vilket sätt är det annorlunda att arbeta på en rättspsykiatrisk arbetsmiljö? Särskiljer 

sig patientgruppen på något sätt?  

 

Hur tycker du att MI som metod passar in på rättspsykiatriska patienter som helhet? 

Finns det någon skillnad utifrån andra patientgrupper som du har tidigare arbetat med? 

 

Jämfört med andra arbetsplatser, hur skapar man ett tryggt arbetsklimat med denna 

patientgruppen? 

 

När du har arbetad med Mi, har du konstaterat några problem med att patienten har svårt 

att tillgodogöra/förstå metoden på grund av sin kognitiva förmåga?  

Följdfråga - Om ja, hur har du anpassad metoden i så fall?  

 

Kan du berätta i vilka situationer använder du dig av MI?  

Följdfråga - Hur har riktade MI samtal sett ut? Hur ser ett “MI bemötande ut”? 

 

Om du jämför med tidigare, hur löser du problem nu med MI? 

  

Om du jämför med hur du annars hantera ditt dagliga arbete, hur upplever du att ditt 

dagliga arbete har påverkats av MI? 

 

Vad skulle du behöva för att förbättra ditt arbete med metoden? 

 

Vilka fördelar ser du med att använda MI metoden i din arbetsdag? 
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Vilka begränsningar ser du med att använda MI metoden i din arbetsdag? 

 

Avslut 

Har du något du skulle vilja tillägga? 

 

Hur kändes intervjun?  
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Bilaga 2 

Samtycke till att medverka i intervju 

 

Jag är medveten om att denna intervju kommer att användas i ett examensarbete för 

Psykologi C vid Linnéuniversitetet. Mitt deltagande i denna intervjustudie är frivillig 

och kan avbrytas närsomhelst, utan att jag behöver ange någon orsak. Jag som väljer att 

delta i denna intervju, intygar härmed att jag tagit del av muntlig och skriftlig 

information om vad mitt deltagande innebär. Jag har fått tillfälle att ställa frågor. Jag 

intygar att jag förstår vad det innebär att delta i denna intervju som är knuten till ett 

projektarbete.  

 

Jag godkänner även att mina kontaktuppgifter sparas i studiens syfte i en begränsad tid.  

 

Som representant för detta examensarbete intygar jag att intervjun genomförs enligt den 

informationen som deltagaren har fått tidigare, detta har skett via muntlig information 

och skriftlig kontakt. Deltagarens svar kommer att behandlas så att utomstående inte 

kan ta del av insamlat material och din identitet kommer inte att kunna urskiljas.  

 

 

 

Ort och Datum: _________________ 

 

________________________                        __________________________ 

Underskrift, Deltagare                                    Underskrift, Alexander Södrup 

 

_______________________ 

Namnförtydligande 

 

Telefonnummer: 

E-post: 

 


