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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva möjligheter och svårigheter med att 
använda MI i missbruks- och beroendevård inom socialtjänst, psykiatri, 
behandlingshem och kriminalvård. Frågeställningen som användes var: Vilka 
erfarenheter har professionella inom missbruks- och beroendevård av att 
använda MI? Metoden som användes var hermeneutisk vetenskapstradition med 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer som gjordes med fyra personer 
utbildade inom MI. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. 
Resultatet visade att MI inte är lätt att praktisera men de professionella ser fler 
möjligheter än svårigheter. Det viktiga är att skapa en arbetsallians och sen 
anpassa stilen i samtalen till klientens förändringsprocess och personlighet. Vid 
psykotiska tillstånd, självmordstankar och allvarliga regelöverträdelser kan det 
behövas något annat än MI. 



Förord 
Jag vill först och främst tacka de fyra intervjupersoner som valde att ställa upp och låta 
sig intervjuas och som öppenhjärtigt delade med sig av sina tankar och erfarenheter 
kring MI.  
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INTRODUKTION 
I denna studie undersöks styrkor och svagheter med att använda Motiverande Samtal 
(MI) inom socialtjänst, psykiatri, behandlingshem och kriminalvård där man arbetar 
med missbruk och behandling. Därför är det också behandlingspedagogiskt relevant. MI 
är både en teori och en metod som används allt mer inom motivation och 
behandlingspedagogiskt arbete inom olika områden. 

I många situationer är det viktigt att sätta tydliga gränser och markera när klienter 
utmanar dem. Gränssättandet är ofta en minst lika viktig del som det motiverande 
arbetet. Melin och Näsholm (1998) understryker vikten av struktur för klienter som 
befinner sig i början av sin förändringsprocess. Behandlaren får då rollen som en 
gränssättande kontrollant eftersom klienter i detta stadie har större behov av yttre 
kontroll. 

Problem uppstår när gränssättning och motiverande arbete ska kombineras och 
användas av samma person. Ofta är det svårt att veta var gränsen går mellan att 
möjliggöra missbruk och att hjälpa någon att sluta missbruka. Viljan att hjälpa kan lätt 
utvecklas till att underlätta för klienters missbruk. Många människor med 
missbruksproblematik har blivit experter på att manipulera vilket inte gör dem till sämre 
människor på något sätt men i många situationer blir det nödvändigt att sätta stopp och 
då går man utanför gränserna för motiverande samtal. 

Intresset för MI blir större hela tiden. I USA finns det redan en stor användning inom 
flera områden, inte minst inom missbruksvården. Många av de metoder som är 
framgångsrika i USA blir också framgångsrika i Sverige. Socialstyrelsen (2007) skriver 
i Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård mycket positivt om MI och 
jämför det bl.a. med KBT under vissa förhållanden. 

Bakgrund 

Definition av begrepp 
När jag i denna uppsats använder begreppet behandlare menas inte bara 
behandlingsassistenter och behandlingspedagoger utan även andra yrkeskategorier som 
är samtalsledare i ett MI-samtal. 

Begreppet behandling innebär enligt Socialstyrelsen (2007) att det ska vara systematiskt 
och teoretiskt baserade tekniker eller metoder som används för att hjälpa människor till 
att komma från ett missbruk eller beroende.  

Historik 
MI (från engelskans Motivational Interviewing) skapades i första hand av den 
amerikanske psykologen William Miller som arbetade och forskade om olika 
missbruksproblem. Under en sejour på ett behandlingshem i Norge 1982 där han 



 

2 

arbetade med Tom Barth och flera andra psykologer fick Miller möjlighet att reflektera 
över och formulera sina tankegångar kring MI. Här lade han ihop erfarenheterna och 
samtalen från behandlingshemmet tillsammans med sina tidigare erfarenheter från USA 
som sen 1983 blev till den första artikeln om MI (Barth & Näsholm, 2006). Redan i 
denna första artikel, Miller (1983) kopplades MI samman med den sex steg mänskliga 
förändringsmodellen av Prochaska och DiClemente. 

Flera kopior av Motiverande Samtal har tillkommit som inte har mycket gemensamt 
med originalet. Skaparna av originalet bestämde sig tidigt för att inte lägga tid på 
polisverksamhet och stävjande av olämplig användning av metoden. Därför skyddades 
inte termen Motiverande Samtal med copyright. Det finns heller inte någon certifiering 
av användarna. Istället valde man en metod som bygger på frivillighet, att stödja 
kvaliteten i tillämpningen genom träning, forskning och att så uttryckligt som möjligt 
specificera både vad MI är och inte är (Miller & Rollnick, 2003). 

Få saker med MI är egentligen originella istället har grundarna samlat erfarenheter och 
forskning från bland andra Carl Rogers som menade att rådgivaren bara behöver visa 
empati, värme och trovärdighet för att klienten själv ska våga utforska och hitta en 
lösning på sina problem. Från Milton Rokeach användes forskningen om mänskliga 
värderingar och från Daryl Bem togs teorin om människors självuppfattning. Fokus 
inom MI har på senare tid breddats från beroendeproblematik till att handla om 
problembeteenden mer generellt (Miller & Rollnick, 2003). 

Motivation till förändring 
Barth och Näsholm (2006) ser MI som en styrande metod vars syfte är att öka 
motivationen inför beslut om förändring. Det har visat sig att när en människa tar ett 
förpliktigande beslut leder det oftare till ett varaktigt resultat. En viktig beståndsdel 
inom MI är att skapa ett reflekterande rum där människan kan börja reflektera över sig 
själv och sitt beteende. Miller och Rollnick (2003) menar att det finns samtalsmetoder 
som skapar motstånd hos klienter medan andra metoder istället förebygger motstånd. 
Att förebygga motstånd och hämta resurser hos människan själv kan sägas vara grunden 
inom MI. 

Barth och Näsholm (2006) identifierar fem olika faser i det motiverande samtalet: 
1. Relationsskapande fas för att klienten ska känna sig trygg i relationen. 
2. Neutralt utforskande fas för att kartlägga och skapa en ömsesidig utgångspunkt 

för förändring. 
3. Perspektivutvidgande fas med utforskning av diskrepans, ambivalens och andras 

perspektiv. 
4. Motivationsbyggande fas med fokus på förändringstankar, framtid och beslut 

om förändring.  
5. Åtagande- och förpliktelsefas för att stärka engagemang inför beslut. 

Jenner (2004) ser inte motivation som en egenskap hos individen utan som en följd av 
de erfarenheter och bemötande den fått. En motiverad människa är en människa med 
hopp om framtiden. En person kan vara motiverad för vissa saker men helt omotiverad 
för andra.  
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För att en förändring ska ske måste det finnas alternativ som är tillräckligt lockande 
eller som Jenner (2004) formulerar det: 

 Förändringen måste vara möjlig att uppnå. 

 Förändringen måste vara lockande på något sätt. 

 Risken att misslyckas kan inte vara alltför stor. 

Jenner (2004) tar upp situationen med att befinna sig i ett tomrum mellan två kulturer 
som kallas för marginalkonflikten. Det kan t.ex. vara någon som slutat missbruka och 
som av allmänheten förväntas börja leva ett Svenssonliv. Men det ”nya” livet kommer 
utan manual och saknar anvisningar vilket gör det svårt att följa samtidigt som lockelsen 
och tillgången till det ”gamla” livet kan finnas kvar. Kunskap om marginalkonflikten är 
ett bra hjälpmedel att förstå rädsla inför förändring. Det som för oss är självklart och 
enkelt att förändra kan upplevas som att vinna Nobelpriset av någon annan. 

Prochaska et al. (1994) menar att det finns en psykologisk princip som går ut på att allt 
mänskligt beteende styrs av belöningar. I förändringsarbetet ingår det att visa på nya 
möjligheter, inte bara de gamla som försvinner, en metod för detta är att göra en 
ambivalensutforskning. Ambivalens och diskrepans är två begrepp som ligger nära 
varandra. Diskrepans kan förklaras som en brist på samstämmighet vilket faktiskt kan 
vara bra i sammanhanget eftersom det kan leda till förändringstankar. Ambivalens är en 
slags dubbel giltighet inför något som berör oss känslomässigt (Barth & Näsholm, 
2006). Vid en fördjupad utforskning som ambivalenskors (se bilaga II) undersöks plus 
och minus för både situationen nu och hur det kan bli vid en förändring. Vid 
ambivalensslalom läggs även plus och minus till för hur framtiden kan bli utan en 
förändring. Avslutningsvis görs en stor dubbelsidig sammanfattning som fångar upp 
båda sidor i ambivalensen och förenar delarna till en begriplig helhet (Barth & 
Näsholm, 2006). 

Atmosfären i ett MI-samtal skapas med öppna frågor som ofta börjar med; vad, hur och 
på vilket sätt. Svaren vi får kan spegla önskan, förmåga och behov. Slutna frågor börjar 
ofta med; ska, har, kan och tänker, dessa besvaras ofta med ett ja eller nej. Förhör består 
ofta av slutna frågor vilket lätt kan skapa obehag. Även slutna frågor kan användas 
inom MI så länge de får klienten att tänka efter och reflektera. I det motiverande 
samtalet reflekterar vi hela tiden tillbaka vad klienten säger. Reflektioner delas in i 
stabiliserande och drivande, enkla och komplexa. De stabiliserande används mer i 
början av samtalet och de drivande vid mer fokus på förändring. Enkla reflektioner 
upprepar samma mening med samma eller andra ord. De mer komplexa reflektionerna 
omformulerar med andra ord, annan mening och visar underliggande känslor. Om en 
klient t.ex. säger att den både har lust att byta arbete men är osäker på vad som då kan 
hända görs en dubbelsidig reflektion. Då byts ”men” ut mot ”samtidigt som” eller ”på 
samma gång”. T.ex. du vill byta arbete samtidigt som du är rädd för vad detta innebär. 
Det som innan upplevdes som omöjligt att förena kan nu istället upplevas som en helhet 
och bli möjligt att gå vidare till nästa steg. Det vi väljer att reflektera styr mycket av 
dialogen. Sammanfattningar strukturerar sen upp samtalet och visar att vi verkligen har 
lyssnat samtidigt som det skapar en naturlig paus för klienten (Barth & Näsholm, 2006). 
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Meny/Agenda är ett kraftfullt verktyg inom MI som kan användas till att hitta nya 
möjligheter samt att fokusera på en sak i taget. Istället för en lista med förbestämda 
punkter att samtala om är klienten delaktig i att skapa en slags samtalsmeny. Som 
rådgivare kan vi ha flera förbestämda ämnen vi anser vara viktiga att ta upp men först 
frågas klienten vilka ämnen den vill veta mer om (Barth & Näsholm, 2006). 

Professionell hållning 
Jenner (2004) menar att vi riskerar att hamna i förtrogenhetsfällan när vi arbetat en 
längre tid utan att reflektera över vad det är vi gör. Vi kan då börja behandla klienter 
efter en löpandeband princip där åtgärderna blir automatiska, utan eftertanke om vad 
som är rätt eller fel. Josefson (Jenner, 2004) menar att vi måste se det unika i varje 
enskilt fall och inte använda färdiga modeller. 

Den reflekterande praktikern är ett begrepp som enligt Schön (Jenner, 2004) innebär att 
vi använder praktiken som vårt forskningsfält och är inte rädda för att omvärdera vår 
tidigare kunskap när det krävs. För att vi ska kunna anse oss själva som kompetenta 
behöver vi både en teoretisk och en praktisk kunskap. 

Holm (2001) anser att en viktig beståndsdel i den professionella hållningen är ett 
oförfalskat intresse och att förmedla det genom ett aktivt lyssnande vilket vi gör genom 
att anstränga oss till att förstå vad personen säger. I det motiverande samtalet innebär ett 
aktivt lyssnande att vara medvetna om det vi säger som lyssnare med vår icke-verbala 
kommunikation som måste vara respektfull och uppmärksam (Barth & Näsholm, 2006). 

Empati 
Holm (2001) definierar empati som en förståelse för hur en annan människa har det och 
att vägledas av denna förståelse i mötet. Empati är ett verktyg till att förstå hur andra 
människor känner och mår. Vi placerar oss i den andres ställe och dess inre tankar. I en 
hjälpsökande situation kan det aktiveras överföringsreaktioner från barndomen med 
känslor av hjälplöshet och misstänksamhet mot hjälparen som får rollen som en 
auktoritet/förälder. 

Barth och Näsholm (2006) poängterar att om empati ska fungera i behandling måste vi 
också kommunicera empati. Vårt beteende och det vi förmedlar genom icke verbal 
kommunikation får stor påverkan på hur den hjälpsökande upplever graden av utsatthet. 

Jenner (2004) anser det vara viktigt med förståelse för hur upprepade misslyckanden 
och dåligt självförtroende påverkar en människa. Ett MI samtal utan ödmjukhet och 
empati kan aldrig bli ett riktigt MI-samtal för dessa tillhör grundpelarna i metoden. Ett 
empatiskt lyssnande har en helande effekt när vi visar att vi bryr oss (Barth & Näsholm, 
2006). 
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Förväntningar 
Pygmalioneffekten är enligt Jenner (2004) en slags förväntanseffekt som fungerar både 
med positiva och negativa förväntningar. En positiv förväntan på en människa kan 
förbättra dennes prestationer. Det finns dock inte någon garanti för ett lyckat resultat 
med motiverade behandlare, däremot garanteras ett dåligt resultat med omotiverade 
behandlare. 

I MI-samtalet kan vi vara det enda stöd en klient har. Vi kan bli vad Rogers (1982) 
beskriver som en ”signifikant andra”. Det kan i så fall få till följd att vi får en stor 
påverkan på klientens uppfattning om sig själv. Ser vi då bara tidigare misslyckanden 
och tänker att vi har ett hopplöst fall framför oss riskerar det att förstärka klientens 
negativa självbild. 

Jenner (2004) anser att rollen en människa burit med sig i många år sätter sina spår så 
till den grad att misslyckanden kan bli en del av personligheten. Grunden i MI handlar 
enligt Barth och Näsholm (2006) om att aktivera människans egen styrka. Det är 
personen själv som är den egentliga problemlösaren inte behandlaren. 

Vaillant (Jenner, 2004) visar på fyra nödvändiga förutsättningar för en bra behandling: 

 Förmedling av hopp 
 Kontinuitet 
 Socialt stöd 
 Bra förebilder 

Jenner (2004) menar att människor med bra självförtroende förklarar både 
misslyckanden och framgångar med interna faktorer hos dem själva, framgång med 
begåvning och misslyckande med brist på hårt arbete. De upplever själva att de är i 
kontroll över sitt öde. Människor med sämre självförtroende och som är rädda för att 
misslyckas förklarar misslyckanden med interna faktorer som bristande förmåga men 
förklarar däremot framgångar med externa faktorer som tur och lätta uppgifter. Om 
någon med stort självförtroende skulle misslyckas med en uppgift börjar den inte tvivla 
på sig själv för det kan alltid repareras med en större flit. När den med sämre 
självförtroende misslyckas blir det en ren bekräftelse på den egna förväntade svagheten 
och skulle den mot förmodan lyckas med något är det inte p.g.a. att den själv har 
någonting med saken att göra. Kunskap om klienters orsaksförklaringar kan ge oss en 
bättre förståelse för deras beteende, framförallt bland dem som anser sin egen förmåga 
vara hela orsaken till misslyckanden. Det personliga ansvaret blir större ju mer en 
handling beror på interna faktorer. 

Förändringsspiralen 
Förändringsspiralen även kallad Stages of Change (SoC) (se bilaga III) är enligt 
Prochaska, Norcross och DiClemente (1994) en förändringsmodell från ett överordnat 
perspektiv som kan användas på många typer av mänskligt problembeteende. Barth och 
Näsholm (2006) anser inte att en kunskap om SoC är absolut nödvändig för MI men det 
är ett användbart verktyg att anpassa åtgärderna i samtalet till fasen i SoC som klienten 
befinner sig i. Människans mottaglighet görs mer begriplig för oss. Modellen innehåller 
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sex stadier - före begrundan, begrundan, beslut/förberedelse, handling, stabilisering och 
utträde. 

Före begrundan 

Människan är här antingen omedveten eller uppgiven om sina problem och är inte redo 
att göra någon förändring. Försvarsmekanismer som förnekelse och rationalisering är en 
del av tillvaron (Prochaska et al., 1994).  

Vid ambivalensutforskning används den enkla varianten med endast ena sidans plus och 
minus för t.ex. situationen nu. Reflektionerna hålls enkla och stabiliserande. Öppna 
frågor leder ofta till att berättaren blir mer aktiv samtidigt som det signalerar respekt 
(Barth & Näsholm, 2006). 

Jenner (2004) menar att det går att väcka människors egen inre nyfikenhet om varför de 
reagerar och handlar på ett visst sätt. Utan medvetenhet sker det ingen förändring att bli 
medveten är första steget till förändring. Steget från före begrundan till begrundan 
innebär förändrad uppfattning av belöningarna med att ändra sitt beteende samtidigt 
som de negativa aspekterna av förändringen minskar (Prochaska et al., 1994). 

Begrundan 

Människan börjar bli mer medveten och reflekterar över sina problem och sig själv men 
är fortfarande inte redo för en förändring eller konkreta råd, det kan i så fall lätt 
uppfattas som ett försök att tränga in klienten i ett hörn (Barth & Näsholm, 2006). 

Diskrepanser kan leda till en större förändring och medvetenhet. Det kan göras en mer 
avancerad ambivalensutforskning t.ex. ambivalenskors som kan få klienten att söka 
djupare i sig själv och hitta nya perspektiv (Barth & Näsholm, 2006). 

En del väntar på ett magiskt ögonblick som inte lär hända. Klienten behöver någon som 
lyssnar och stödjer dem i deras känslomässiga lidande. En omfattande beslutsbalans vid 
förändring med både plus och minus för konsekvenser och reaktioner för sig själv och 
andra kan underlätta övergången från begrundan till beslut/förberedelse (Prochaska et 
al., 1994). 

Beslut/förberedelse 

Fördelar med förändringen har nu ökat och nackdelarna minskat, det är vanligt med en 
större optimism och lättnad. Denna fas styr mångt och mycket hur framgångsrik 
förändringen blir i längden. Här förbereds de nödvändiga åtgärderna som sker i 
handlingsfasen med fokus på framtid och mer hälsosamma tankar (Prochaska et al., 
1994).  

Barth och Näsholm (2006) anser att klienten nu är mottaglig för konkreta råd. Ett beslut 
bör förverkligas inom en månad. I slutet av fasen måste förändringen få högsta prioritet 
för att möjliggöra nästa fas (Prochaska et al., 1994). 
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Handling 

I handlingsstadiet upphör vissa beteenden samtidigt som nya börjar. Slutar människan 
med oönskade beteenden utan att börja med nya som ger belöningar är risken stor att 
gamla kommer tillbaka. Stödjande relationer är nu ännu viktigare (Prochaska et al., 
1994). 

Stabilisering 

Förändringen börjar nu internaliseras i människan och bli en del av det naturliga i livet. 
Två faktorer är grundläggande för framgång; långsiktiga insatser och en reviderad 
livsstil (Prochaska et al., 1994). 

Utträde 

Det finns inte någon lockelse längre med att falla tillbaka till det gamla beteendet 
oavsett vilken situation man befinner sig i. Experter är oense om det verkligen går att 
lämna ett problembeteende bakom sig helt och hållet utan att det fortsätter att påverka 
en. Om en betydande ändring sker i stabiliseringsfasen gällande attityd och självbild är 
det i vissa fall möjligt att nå hit. Problembeteende som klingar av med åldern gör det 
lättare att lämna spiralen (Prochaska et al., 1994). 

Återfall 

Återfall räknas inte som ett stadie i sig eftersom det är fullt möjligt att gå igenom hela 
spiralen utan bakslag men få människor lyckas med detta. Återfall kan ske i både 
handlingsfasen och stabiliseringsfasen och ses som ett inlärningstillfälle. Det behöver 
inte nödvändigtvis leda tillbaka till före begrundan fasen det är vanligt att man börjar 
om från begrundan eller beslutsfasen igen (Prochaska et al., 1994). 

Tidigare forskning 
I en metastudie av Dunn, Deroo och Rivara (2001) med 29 randomiserade studier 
undersöktes om korta MI-samtal hade någon effekt på fyra olika områden inklusive 
drogmissbruk. Resultatet visade starka bevis för att MI är en mycket effektiv 
intervention mot drogmissbruk när den används av professionella som inte är 
specialister på behandling av missbruk. När denna metastudie senare gicks igenom av 
Rollnick, Miller, Heather och Longabaugh (2001) kom det fram ytterligare information 
som tyder på att MI kan ha en positiv effekt när det används som förberedelse för 
behandling. Samtidigt som MI verkar ha en synergieffekt med andra program som är 
större än dess verkan som fristående åtgärd. 

I en studie av Monti, Barnett, Colby, Gwaltney, Spirito och Rohsenow et al. (2007) 
undersöktes om ett enda MI-samtal kunde minska alkoholkonsumtion hos ungdomar 
mellan 18 och 24 år. Undersökningen gjordes på ett sjukhus i USA med 198 deltagare 
som randomiserades till två olika grupper. Experimentgruppen fick information med ett 
MI-samtal medan kontrollgruppen enbart fick information. Alla deltagare kontaktades 
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via telefon efter en och tre månader. Resultatet visade att efter sex månader drack 
ungdomarna i experimentgruppen färre antal dagar, de hade färre dagar med 
storkonsumtion och drack färre standardglas per vecka den senaste månaden. Dessa 
effekter bevarades efter tolv månader med färre alkoholskador som följd. 

I en engelsk studie med randomiserat urval gjord av Bennett, Moore, Vaughan, Rouse, 
Gibbins och Thomas et al. (2007) undersöktes om professionella som använder MI 
inom socialtjänst och sjukvård blir mer kompetenta i arbetet med vidareutbildning. 
Utbildningens innehåll bestod bland annat av tolv timmars träning och återkoppling på 
inspelade klientsamtal. För att bedöma de professionellas kompetens användes 
videoinspelning med simulerade klienter vid två tillfällen, innan utbildningens början 
och fyra månader senare. Av deltagarna som slutförde studien i experimentgruppen var 
resultatet mycket positivt. Det visade en märkbar ökning av MI-andan och MI-
kompetens. 

I en studie av Gaume, Gmel och Daeppen (2008) analyserades inspelade samtal mellan 
rådgivare och alkoholkonsumenter med riskabel användning. Resultatet visade att ju 
mer klienten uttryckte förändringsförmåga desto mindre drack den också den veckan. 
Samtalen kunde till stor del förutspå mängden alkohol som konsumerades. Rådgivarens 
roll kunde dock inte fastställas. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna undersökning är att beskriva möjligheter och svårigheter med att 
använda MI i missbruks- och beroendevård inom socialtjänst, psykiatri, 
behandlingshem och kriminalvård.  

 Vilka erfarenheter har professionella inom missbruks- och beroendevård av att 
använda MI? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 
Då jag inte är ute efter att omvandla resultatet av denna undersökning till siffror och 
statistiska analyser väljer jag bort positivismen med den kvantitativa 
forskningsstrategin. Istället riktar jag in mig på hermeneutiken med en kvalitativ 
inriktning. 

Hermeneutik 

Hermeneutiken är läran om tolkning och har sin härkomst från när katoliker och 
protestanter försökte komma fram till gemensamma tolkningar av bibeln, vilket de 
misslyckades med. På 1900-talet blev hermeneutiken sen en lära om tolkning i största 
allmänhet och utvidgades till att innefatta tolkning av mänskliga handlingar inom ramen 
för samhällsvetenskap och beteendevetenskap. En viktig poäng är att hermeneutikerna 
anser att människor handlar efter sin uppfattning om världen och inte hur världen 
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egentligen är. Hur världen verkligen är beskaffad kan vi inte veta något om eftersom 
den inte är direkt åtkomlig för oss, vi gör bara en tolkning av den. Detta leder fram till 
att det inte finns någon absolut sanning inom hermeneutiken vilket också gör det 
meningslöst att söka efter en absolut sanning. Förståelse för mänskligt beteende uppnås 
genom att tolka beteendet inte genom att mäta det (Hartman, 2004). Kvale (1997) menar 
att när forskaren tolkar ett ämne är förförståelsen om detta ämne av stor betydelse. 

Kvalitativ metod 

Kvale (1997) ser de kvalitativa och kvantitativa metoderna som verktyg för olika typer 
av studier. Det är frågorna vi ställer som styr valet av verktyg. 

Bryman (2002) anser att den kvalitativa forskningen är mer inriktad på ord än siffror. 
Den innehåller också en induktiv syn på sambandet mellan teori och praktik. Hartman 
(2004) ser induktion som att vi utifrån ett antal händelser drar en sannolik slutsats. 
Bryman (2002) menar vidare att det är en tolkningsinriktad inställning som syftar till att 
skapa en förståelse för den verklighet som deltagarna upplever. Detta innebär att 
forskaren tolkar andra människors tolkningar av världen. Den kvalitativa forskningen 
innehåller dessutom en konstruktionistisk ontologisk inställning vilket innebär att 
människors sociala egenskaper är en verkan av samspelet mellan människor. Hume 
(Hartman, 2004) menade att det enda vi egentligen kan veta och ha kunskap om är det 
som redan har hänt. Om framtiden kan vi bara tro och hoppas men aldrig med säkerhet 
veta att någonting kommer att bete sig som det gjort innan. 

Trovärdighet och äkthet 

Reliabilitet och validitet är viktiga begrepp som hör ihop med den kvantitativa 
forskningens kvalitet. Bryman (2002) menar att det inte är helt lätt att överföra dessa 
begrepp till den kvalitativa forskningen eftersom den i första hand inte handlar om att 
mäta utan om att tolka. En tolkning gör att det inte bara finns en absolut bild av 
verkligheten som är sann. Vi kan istället använda oss av begreppen trovärdighet och 
äkthet. Trovärdigheten har fyra delkriterier. 

 Tillförlitlighet – Säkerställer att forskaren följer reglerna som finns och att 
resultaten rapporteras till personerna som undersökts som också ges möjlighet 
att invända mot eller bekräfta resultaten. 

 Överförbarhet – Genom en forskares fylliga redogörelser av verkligheten kan 
andra personer bedöma hur väl resultaten kan överföras till andra miljöer. 

 Pålitlighet – Används istället för reliabilitet genom att forskaren använder ett 
granskande synsätt och gör en fullständig redogörelse för alla faser i 
forskningsprocessen. 

 Möjlighet att styrka och konfirmera – Forskaren ska agera i god tro och inte 
medvetet låta sina fördomar och värderingar påverka undersökningen. 

Äktheten har fem delkriterier. 

 Rättvis bild – Undersökningen ska ge en rättvis bild av alla undersökta personer. 
 Ontologisk autenticitet – Undersökningen ska hjälpa de medverkande att få en 

bättre förståelse för miljön de lever i. 
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 Pedagogisk autenticitet – Undersökningen ska ge deltagarna en bättre bild av 
hur andra personer från miljön uppfattar den. 

 Katalytisk autenticitet – Undersökningen ska ge deltagarna möjlighet att 
förändra sin situation. 

 Taktisk autenticitet – Undersökningen ska göra det lättare för deltagarna att vidta 
nödvändiga åtgärder (Bryman, 2002). 

Kvale (1997) anser att kvalitativa intervjuer är mer lämpliga om man vill studera 
människors syn på sina liv samt beskriva deras upplevelser och uppfattningar. Eftersom 
jag tänker intervjua ett fåtal personer och försöka få en fyllig bild av deras upplevelser 
passar den kvalitativa intervjun mig bäst. Jag vet heller inte på förhand de rätta svaren 
från intervjupersonerna vilket gör det svårt att göra en enkät. Enkäten hade ändå inte 
gett mig någon förståelse eller levande beskrivning av det jag vill få kunskap om. Det är 
inte heller någon absolut sanning jag är ute efter som ska mätas och replikeras. 
Undersökningen blir smal och djup till skillnad från den kvantitativa metoden som 
Bryman (2002) anser är bred och ytlig och som ska kunna generaliseras på resten av 
populationen. Överförbarhet är ett begrepp som enligt Lincoln och Guba (Bryman 
2002) betyder att forskaren genom sina fylliga beskrivningar gör det möjligt för andra 
att bedöma om resultatet kan tillämpas på andra miljöer och situationer. 

Bryman (2002) menar att kvalitativ innehållsanalys består av sex steg. Det börjar med 
att vi genererar en frågeställning för undersökningen. Vi väljer sen platser och personer 
som kan ge oss mest information. Vi samlar sen in data av de valda personerna som vi i 
steg fyra gör en tolkning av. Ibland leder tolkningen till att nya begrepp skapas. Sjätte 
och sista steget är att sammanställa resultaten till en rapport. Dessa sex steg är en mall 
för min undersökning.  

Planering och genomförande 

Urval 

Det finns enligt Bryman (2002) flera sätt att välja ut deltagare till en kvalitativ studie 
bl.a. snöbollsurval, surveyundersökning, bekvämlighetsurval, teoretiskt urval, osv. 

Genom tips från kontakter kom jag i kontakt med tre män och en kvinna som hade 
tillräckligt med erfarenhet och utbildning inom MI. Deras erfarenhet varierade mellan 
ett och ett halvt till tretton år och deras utbildning varierade mellan fyra och tjugo dagar 
vilket gjorde dem lämpliga att intervjuas. Urvalet blev därigenom ett 
bekvämlighetsurval. 

Totalt intervjuades fyra personer en från varje område inom socialtjänst, psykiatri, 
behandlingshem och kriminalvård. Målsättningen var om möjligt att välja de med längst 
erfarenhet och utbildning inom MI. Inom socialtjänst, psykiatri och kriminalvård var 
målet dessutom att intervjua personer som arbetar med missbruk och 
beroendeproblematik för att få fokus på hur MI används inom missbruksvården. 
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Intervjuguide 

Valet av instrument föll på intervjuguide. Den skapades genom att först forma de teman 
som var viktiga för undersökningens syfte, sen skrevs frågorna för att ta reda på mer 
specifik information. Frågorna utformades även med tanke på att inte vara 
förödmjukande eller kränkande för intervjupersonerna enligt individskyddskravet. 

För att testa intervjuguidens funktionalitet gjordes en pilotstudie med en lämplig person 
med utbildning inom MI och som arbetar med MI dagligen. Efter denna pilotstudie 
gjordes flera ändringar i intervjuguiden. Några frågor ströks, några kompletterades 
samtidigt som nya kom till. Dessutom ändrades ordningen på några frågor inom 
kategorierna för att få mer neutrala frågor i början. 

Datainsamling 

Den intervjumetod som passar bäst för denna undersökning är semistrukturerad intervju. 
Bryman (2002) betraktar den kvalitativa intervjun vara riktad mot den intervjuades 
ståndpunkter och vad den tycker är relevant och är därför också väldigt flexibel. 

Under intervjuerna användes intervjuguidens frågor huvudsakligen i den ordningen de 
var skrivna med viss improvisation. Bryman (2002) menar att man i den kvalitativa 
intervjun inte behöver ställa frågorna i ordning eller ens följa intervjuguiden särskilt 
noga. För att få så mycket information som möjligt försökte jag få intervjupersonen att 
känna sig trygga från början. Alla fyra intervjuer spelades in med mp3 spelare och 
mobiltelefon. Ljudfilerna överfördes sen till dator för lagring. Inspelning av intervjun är 
för att inte missa något viktigt. Under intervjuns gång togs inga anteckningar för att helt 
kunna fokusera på vad intervjupersonen sade och därefter ställa följdfrågor när det 
lämpade sig. Alla intervjuer gjordes i intervjupersonernas arbetsmiljö i ett enskilt rum 
med få störande element. Ingen annan hade möjlighet att lyssna till samtalet. 

Analys 

I en kvalitativ uppsats ska författarens förförståelse redovisas i form av fördomar och 
kunskap. Min förförståelse i ämnet består av en 7,5 poängskurs i MI som även 
inkluderade förändringsspiralen av Prochaska et al. (1994). Jag tror på MI som metod 
och förhållningssätt men är skeptisk till om det kan användas i alla situationer. 

Kvale (1997) påpekar att det inte finns någon standardmetod för textanalys likt statistisk 
analys och menar samtidigt att analysera betyder att skilja något i delar. 

Analysmetoden som användes var innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). 
Metoden innehåller flera steg: 

1. Analysen börjar med att hela texten läses igenom flera gånger från början till 
slut för att få en känsla av helheten. 

2. Meningsbärande enheter väljs ut som kan vara ord, meningar och fraser 
relevanta för frågeställningarna. Alla meningsbärande enheter ska tillhöra en 
kategori. 
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3. De meningsbärande enheterna kondenseras vilket går ut på att texten kortas ner 
utan att innehållet förloras. 

4. De kondenserade meningsbärande enheterna kodas och placeras i kategorier. 

5. Teman kan skapas som uttryck för det latenta innehållet (Graneheim & 
Lundman, 2004). 

Endast det relevanta från intervjuerna transkriberades, kaffeprat och annat oväsentligt 
för studien utelämnades. För att inte skämma ut intervjupersonerna togs talspråk bort 
som t.ex. va och ju, samtidigt som vissa ord korrigerades som t.ex. fattar till förstår, 
funkar till fungerar osv. I de fall det var nödvändigt omformulerades namn och städer 
för att inte riskera avslöja någon källa. Då det var lätt att skriva fel vid transkriberingen 
lyssnades varje intervju igenom en extra gång från början till slut för att kontrollera att 
det stämde med det som var transkriberat. Detta för att verkligen vara säker på att ge en 
rättvis bild av vad intervjupersonen sade. Alla intervjuer skrevs ut på papper för att 
underlätta valet av meningsbärande enheter som ströks under. 

Forskningsetiska överväganden 
För att vårt samhälle ska kunna utvecklas på ett bra sätt för oss människor menar 
Vetenskapsrådet (2008) att det måste bedrivas forskning med hög kvalitet om väsentliga 
frågor. Detta kallas för forskningskravet och sätts i direkt kontrast till 
individskyddskravet som innebär att samhällsmedborgarna har rätt till skydd mot 
förödmjukelse, kränkning och psykisk eller fysisk skada. Dessa två krav måste hela 
tiden vägas mot varandra inför en undersökning i både lång- och kortsiktiga perspektiv. 
De forskningsetiska principerna ersätter inte forskarens egna reflektioner och ansvar 
utan ska ses som vägledning i dessa. Individskyddskravet innefattar fyra huvudkrav på 
forskningen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Eliasson (1995) ser forskningsetiken som något mer än att bara 
respektera människorna som undersöks hon menar också att det är ett försvar för 
forskningens heder och grundläggande värden. 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla deltagare i undersökningen 
om deras uppgift och villkor för deltagande. De ska upplysas om att deras deltagande är 
frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Allt som kan påverka 
viljan att delta i undersökningen ska redovisas. Speciellt viktigt är syftet och en 
beskrivning om hur undersökningen ska genomföras samt eventuella risker för obehag 
och skada den kan medföra. Det ska dessutom tydligt framgå att det insamlade 
materialet inte kommer att användas till något annat än forskning samt den 
projektansvariges namn och institution (Vetenskapsrådet, 2008). 

Inför undersökningen har jag för avsikt att skicka ut ett brev (se bilaga IV) till de 
personer jag tänker intervjua. I detta brev kommer det klart och tydligt stå om deras 
egen roll i undersökningen, att deras medverkan är frivillig och att medverkan när som 
helst kan avbrytas utan negativa konsekvenser för dem själva. Det kommer också stå en 
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enkel beskrivning av studien och dess syfte. Mina kontaktuppgifter med namn, e-post, 
tel. nr. och institution kommer att stå tydligt samt att intervjun spelas in. I brevet 
kommer jag att skicka med en bilaga där jag beskriver de fyra huvudkraven för 
individskyddskravet vilket gör att informationskravet blir uppfyllt. 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet medför att en forskare ska inhämta samtycke från alla uppgiftslämnare 
och deltagare i undersökningen om de aktivt deltar i denna. I de fall då deltagare är 
under 15 år behövs även medgivande från förälder/vårdnadshavare. Särskild försiktighet 
bör tas med omyndiga och personer som inte kan tillgodogöra sig informationen. Om 
det inte är möjligt med ett direkt samtycke från dessa personer bör förmyndare eller 
närstående ges detta ansvar. Alla deltagare bestämmer själva hur länge och på vilka 
villkor de deltar. Det ska vara möjligt att avbryta sin medverkan utan upplevelse av 
negativa följder för individen. Om någon inte längre vill medverka så får inte deltagaren 
utsättas för olämplig påtryckning. Det bör heller inte finnas något beroendeförhållande 
mellan forskare och deltagare (Vetenskapsrådet, 2008). 

Inget beroendeförhållande kommer att föreligga mellan mig och deltagarna då jag väljer 
att intervjua personer jag inte känner sen tidigare. Skulle det trots detta visa sig 
föreligga något beroendeförhållande kommer deltagaren informeras om detta och 
strykas ifrån uppsatsen. I brevet kommer det stå att deltagandet är frivilligt och att det 
när som helst kan avbrytas. Om någon deltagare väljer att avbryta sin medverkan 
kommer jag att acceptera det helt utan förbehåll och kommer heller inte att försöka 
övertala dem till någon fortsatt medverkan. Undersökningens deltagare kommer alla 
vara över 15 år och myndiga. Samtycke kommer att inhämtas antingen via telefon eller 
e-post. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet får till följd att all personal inom forskningsprojektet bör 
underteckna en förbindelse om tystnadsplikt gällande uppgifter som kan uppfattas som 
obehagliga eller kränkande av enskilda och identifierbara personer. All insamlad data 
från identifierbara personer ska antecknas, lagras och rapporteras på ett sätt så 
utomstående inte kan identifiera någon. Rent praktiskt innebär det att alla uppgifter 
måste lagras på ett säkert ställe utom räckhåll för andra (Vetenskapsrådet, 2008). 

Då jag tänker intervjua IP om metoder, känslor och förhållningssätt och inte om 
personliga detaljer som kan avslöja källa anser jag det inte ligga någon större fara för att 
röja någons identitet, men jag tänker ändå ha det i beaktande. Lagringen av all insamlad 
data kommer att ske på ett säkert sätt inlåst i mitt hem som ingen annan har tillgång till. 
Ingen annan än jag kommer få tillgång till uppgifterna oavsett känslighetsgrad med 
undantag för min handledare om denne begär det. Skulle IP vilja ta del av 
intervjuutskrift kommer jag att bistå i detta om de begär ut sin egen, inte i fall av 
annans. I den delen av uppsatsen där jag beskriver alla IP och deras arbeten kommer jag 
att göra allt för att inte någon ska kunna identifieras bl.a. genom att använda fingerade 
namn och inte beskriva någon exakt arbetsplats. Jag tänker inte använda det insamlade 
materialet till något annat än till den kommande C-uppsatsen. 
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Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter från individer som är ämnade för 
forskningsändamål inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 
icke-vetenskapliga syften. Uppgifter får heller inte användas för beslut eller åtgärd som 
direkt kan påverka den enskilde utom vid medgivande från berörd. Däremot bör 
deltagarna i studien om de så önskar få ta del av forskningsresultatet vid egen begäran 
av hjälp eller vård från myndigheter. Forskaren måste planera undersökningen på ett sätt 
så risken minimeras att resultaten utnyttjas felaktigt och i lämpliga fall också vidta 
motåtgärder (Vetenskapsrådet, 2008). 

Då jag enbart ska intervjua professionella behöver jag inte reflektera över att materialet 
inte ska kunna användas på ett sätt så det påverkar den enskilde vid tvångsintagning 
osv. Detta eftersom jag gör antagandet att de professionella inte är föremål för någon 
tvångsvård samtidigt som de har tystnadsplikt när det gäller deras egna klienter. Skulle 
detta antagande vara fel kommer jag att omvärdera min bedömning. Utöver detta har jag 
naturligtvis varken rätt eller anledning till att tvångsomhänderta någon. 

RESULTAT 
Här presenteras resultatet från intervjuerna sammanställda till fem olika teman: Struktur 
- makt, Behandlaren, Arbetsalliansen, Klientens förändringsprocess och Utanför MI:s 
gräns. Därefter följer en sammanfattning av resultatet. 

Struktur - makt 
Strukturen och regelsystemen ser väldigt olika ut i de undersökta verksamheterna. På de 
tre institutionerna - behandlingshem, psykiatri och kriminalvård kommer regelverket i 
första hand. De intagna är i ett underläge från start, handlingsfriheten för båda parter är 
starkt begränsad av verksamhetens regler. 

Vår verksamhet har sina gränser utifrån en lagstiftning och inom den 
ramen får vi använda MI och säga att jag förstår att du tycker det är 
jobbigt att vara inlåst just nu samtidigt som tanken är åtminstone från 
lagstiftarens sida att det också ska kunna vara ett skydd. Att inte bara 
låsa in människor det handlar om att låsa ute saker också. 

På behandlingsanstalt är intagna tvungna att lämna urinprov varannan dag. Det är inte 
ovanligt med försök att manipulera resultatet därför får man ta på sig en rock och sen 
kissa så att en vårdare ser. Många av de intagna på behandlingsanstalter är redan 
motiverade att sluta med sitt missbruk och vill själva inte ha in narkotika på anstalten. 

Så det gäller att klienterna inser att de står här och kissar därför att jag 
en dag ska vara ren. Reglerna är så här det är inte mycket jag kan 
diskutera. Jag kan som vårdare förmedla förståelsen, empatin. Jag 
tycker också det skulle vara jobbigt. Jag kan förstå att du kan bli arg, 
jag kan förstå att du känner dig kränkt men reglerna är sådana och dem 
kan jag inte göra någonting åt. 
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På institution blir gränssättning en del av verksamheten. Regler är till för att skydda 
både personal och intagna. Samtidigt blir det en lärandefunktion om hur samhället 
fungerar när man får ta konsekvenser för sitt handlande. Om en allians har skapats sen 
tidigare blir det lättare att också förklara avsikten bakom gränssättningen. 

Ibland måste jag klä av dig och visitera dig. Ibland måste jag skriva en 
rapport på dig vilket medför att du kommer få det väldigt taskigt. Men 
du gör inte så här och du vet om att det är fel. 

Det är vanligt med diskussioner kring reglers vara och icke vara. Kontrollören måste 
vara medmänsklig och samtidigt hjälpa klienten att se meningen med regler. 

… jag brukar alltid vända på det att klienten får berätta, varför har vi 
den här regeln tror du? Berätta för mig vad tror du? Varför är det så att 
vi inte får röka inomhus? Varför får vi inte om vi haft droger inne här, 
varför tror du att vi måste göra visitationer, berätta? Klart att de vet. 

På institution får personal automatiskt dubbla roller. En svårighet är att de måste lära sig 
att gå in och ut i de olika rollerna. Att både ha en stöd och kontrollfunktion.  

… jag tror man ska kunna visa klienterna att det finns två sidor här. Jag 
är samtalsledare jag tycker det är intressant att prata med dig men jag 
har också en kontrollfunktion. 

Hög struktur behöver inte nödvändigtvis upplevas som negativt av klienter det kan 
också skapa en trygghet. Om människan själv inte kan hejda sig finns det alltid någon 
annan som kan göra det. Vid utskrivning från tvångsplacering har många bytt åsikt om 
beslutet om att bli tvångsomhändertagen från en negativ till en mer positiv syn. 

De allra flesta klienter som skrivs ut säger att jag ville egentligen inte ha 
det men jag ser att jag har behövt det. 

En risk med en maktapparat är att den kan dra till sig människor som känner njutning av 
själva makten och ser kontrolluppgifterna som viktigare än arbetsalliansen. Å andra 
sidan finns det risk att personal blir vänner med intagna med resultatet att de blir för 
snälla i kontrollfunktioner. 

… du har ju en vårdande roll, där du verkligen ska se till att människan 
får det bästa av omvårdnaden de kan få. Men så finns det också ett 
kontrollsystem … 

Inom socialtjänsten är strukturen enkel bestående av personliga regler som att komma i 
tid och respektera relationen i samtalsrummet. Skulle en klient missa ett avtalat möte 
kan man ringa upp och höra vad som hänt, inte som kontrollör utan som en orolig 
medmänniska. I andra hand ringer man socialsekreteraren om det finns en sådan. När 
det gäller yttre kontroll för klienter behövs det inte i samma utsträckning. 

För mig är det inte intressant med urinprov som visar på att de drogar, 
eller slutar droga med THC för de berättar ju så vad ska jag med något 
provsvar till? 
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Behandlaren 

Behandlarens process 

När Behandlaren kräver mer av andra än av sig själv måste den också vara öppen för en 
egen förändringsprocess. För att försäkra sig om att utvecklingen går på rätt spår kan 
samtal spelas in och skickas för analys till ett kodningslabb som sen ger tillbaka 
resultatet med kommentarer. 

Jag som jobbar med människor hur förändringsbenägen är jag? Jag har 
mött många människor som har pratat om andra människors förändring 
men själv är konstant eller vill vara konstant, det fungerade inte. 

MI är mycket mer än ett antal övningar som görs tillsammans med klienter. Det är ett 
förhållningssätt till människor och ett sätt att kommunicera på. Det kan till och med 
vara så att man använder MI-övningar utan att använda sig av MI när klienten inte blir 
sedd eller respekterad. Det går inte enbart att läsa sig till metoden det kräver även en 
personlig utveckling och ett reflekterande kring metoden. 

Läser man kring MI så låter den förförande enkel men ska man ta den 
till sig så är det träning, tid och även privata omvärderingar som krävs. 

Det tar tid att omsätta teori till praktik. I början upplevs flera moment som onaturliga. 
När MI sen integrerats som verktyg i arbetet används de tekniker som ger resultat och 
vilka behandlaren känner sig trygg i. Efter en viss träning blir metoden mer automatisk 
vilket gör det mer naturligt. För att komma till detta stadium fordras det kontinuerlig 
övning. 

Det handlar om att träna och hitta en timing och flyt i MI-användandet. 

MI är en metod vars grunder är lätta att lära sig men svåra att praktisera. En av 
svårigheterna är att anpassa MI till klienters olika förändringsstadier. Det är också svårt 
att lära sig lita på andras resurser och hålla tillbaka sin egen korrektionsreflex. Det 
behövs både utbildning och handledning för att personal ska utvecklas på ett sätt som 
stämmer överens med grundsynen i MI. 

… det är oerhört viktigt vem man sätter in i samtalet, att man är duktig. 
Klienten spelar betydligt mindre roll det viktigaste är att man är en 
person som kan det. 

Flera av intervjupersonerna menade att MI påverkat dem även privat. Ett reflekterande 
och utforskande arbetssätt blir till en livsstil som automatiseras och därmed förändrar 
personligheten. 

Får du lära dig det här att människor har rätt att bestämma själv, du ska 
be om lov att ge råd, du skall svara med reflektioner. Det där sätter sig i 
huvudet… 
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Styrande samtal 

MI som metod är bred det går att använda många olika sätt och ändå sikta mot målet. 
Behandlaren formulerar sammanhanget i samtalet genom att ställa många öppna frågor. 
Sen uppmuntras hela tiden förändringstankar genom reflektioner. 

… att hålla ett vanligt MI-samtal utan något mål för det är det många 
som gör och så tror de att de håller MI. Jag är tveksam till det för MI 
kräver faktiskt ett beteende mål något att sträva mot. Men det finns så 
många bra övningar och så många samtalsämnen och det ska man 
använda sig av, det gör Rollnick och Miller också. De sitter inte och 
pratar massa strunt. 

Den styrande stilen har inte samma effekt på alla klienter. Styrande stil passar mer 
lugna, nedstämda och hjälpsökande människor. Den icke styrande stilen passar bättre 
för dem som är arga eller uppvisar motstånd till förändring. Det empatiska lyssnandet är 
dock viktigt för alla klienter. 

Utvecklingen verkar gå mot en mer styrande samtalsmetod pga. högt ställda krav i 
verksamheterna och det ekonomiska läget. Att man redan från början siktar mot målet i 
arbetets uppdrag. 

MI kommer gå mot mer styrande. Vi vet var vi ska hän, vi siktar mot 
målet, vi lyssnar inte på allt babbel omkring. 

Klienter styrs hela tiden till att formulera egna ord på sina tankar och funderingar kring 
förändring. Styrning kan ske på många olika sätt. Det kan ske mer neutralt genom att 
bortse från uttalanden som inte är produktiva och förändringsinriktade. 

… jag stöttar ju inte dem om de har fel men jag går inte in och säger att 
nu tycker du fel. 

Eller mer direkt: 

… nu får du faktiskt vara ärlig mot mig för annars kan inte jag hjälpa 
dig. 

MI kan användas som ingång och förberedelse för andra terapier även när klienter inte 
anser sig ha behov av det. Då diskuteras klientens position respektfullt för att höja 
medvetenheten om problembeteenden. 

… det kan vara att vi tycker att patienten behöver gå en ART-terapi, 
kanske inte patienten alls tycker att den har behov av och då kan man ha 
MI för att komma till den insikten. 

Människor kan ha problembeteenden i olika mängder och svårighetsgrader i flera olika 
områden samtidigt. Uppväxten kan ha satt sin prägel så till den grad att det inte är 
tillräckligt med bara en åtgärd. Istället är det hela livsföringen som behöver ändras och 
anpassas till samhällets rådande regelsystem. 
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Säg att patienten tycker det är helt okej att gå och slå ner folk på 
samhället. Då tar jag sådana följdfrågor att jag öppnar till att komma 
till konsekvenserna för det handlandet. 

MI anses av vissa vara en manipulativ metod när behandlaren väljer det spår i 
reflektioner som stämmer överens med uppdraget i verksamheten t.ex. att få någon att 
sluta med droger. Det skapas också en förväntan på klienten att börja leva efter det 
förändringsprat som samtalet har fokus på. 

… utifrån det uppdrag jag har så har jag ett uppdrag att manipulera den 
andre till att bli mer positiv till att leva drogfritt. 

Förhållningssätt – människosyn 

Inom alla fyra undersökta verksamheter har det beslutats att MI ska användas som 
förhållningssätt även utanför behandlingssamtalen. I kriminalvården är det tänkt att MI 
ska genomsyra alla program. Även i ett KBT-program ska metoden inspireras av MI.  

I MI:s förhållningssätt ingår det att på olika sätt bekräfta människans egen förmåga till 
positiv förändring. Människan anses ha förmåga att göra förändringar av egen kraft om 
än med stöd av andra. Individen gör själv det mesta av arbetet och får därför också 
förtjänsten av det vid framgång. Bekräftelsen måste dock vara på rätt nivå för att det ska 
bli trovärdigt. 

Det får inte bli mesigt, det gäller att bekräftelsen ligger på rätt nivå så 
att den inte ligger över. 

Behandlare har olika uppfattningar om klienters identitet och sättet som en människa 
förändras på. Men människan har alltid rätten att bestämma över sitt eget liv. 

… visst bestämmer klienten, dem har ju autonomi dem bestämmer över 
sitt liv, men jag vägrar acceptera att de alltid har rätt.  

I kriminalvården får MI:s förhållningssätt samsas med den totala institutionens taktik 
vilken går ut på att avidentifiera människan för att sen bygga upp den igen. 

Vi försöker ta bort deras identitet på något sätt och det ingår i den totala 
institutionens taktik. Skala av allting, bygg upp och det tror jag kan vara 
en fara. MI fungerar inte riktigt så. 

Om en klient har en problemfylld bakgrund fokuseras det ändå på det goda och stöd ges 
till nya tankebanor, det är här och nu som gäller ingen är före detta av något slag. 

Människor med kriminalitet kan vara rätt intelligenta. Det gäller bara 
att man använder sin intelligens på annat sätt. 

Människan är en relaterande individ med behov av stöd och gemenskap med andra. 

… vi har den här driften att relatera till andra och ett socialt 
sammanhang. Den är mycket mer påtaglig än vad folk kanske trodde. 
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Arbetsalliansen 
En av grunderna för en människas förändring är samarbetet med en annan 
medmänniska. 

MI i sig självt är inte mer effektivt än andra program utan det är 
alliansen som är det viktigaste… 

För att skapa en allians behövs det tilltro från bådas sidor inte bara klientens. 
Behandlaren måste ha en förmåga att se att det någonstans under alla problem finns en 
människa med en inre kraft och resurser till att själv ta beslut som leder till en positiv 
förändring. 

Jag kan vara med dig en bit på vägen, jag kanske inte kan lösa alla dina 
problem men tillsammans kan vi gå en liten väg, du och jag. 

I början handlar det mycket om att lyssna och få en förståelse för var någon befinner 
sig. Det första steget kan vara att behandlaren tar ett steg tillbaka för att sen successivt 
bli mer aktiv och föreslå övningar. 

… när ni märker att ni har slipat på er terapeutiska allians då kan ni 
börja titta på tekniker. Men det viktiga är att man skapar ett samarbete. 

Att skapa en arbetsallians är en process som tar tid. En fördel med institution är att 
många av klienterna stannar en längre tid vilket gör det möjligt med en kontinuerlig och 
långsiktig behandling. 

Är man MI-människa så använder man sig inte bara av MI den timmen 
man sitter där utan man har det tänket och lite av den metoden var man 
än pratar. 

Inom kriminalvården har man delat in MI i BSF (Beteende Samtal Förändring) och 
vardagssamtal. BSF är konventionella samtal mellan klient och vårdare och består av 
fem semistrukturerade samtal som anpassas till klientens situation. Övningar som 
Meny/agenda och UTU finns inplanerade i manualen. Innan någon övning görs frågas 
alltid efter tillåtelse. Fokus med BSF är precis som namnet avslöjar på 
beteendeförändring. 

Märker man att en övning inte passar klienten t.ex. nätverkskarta om det 
visar sig att klienten är väldigt ensam då gör man inte den… 

Vardagssamtal skapades med hjälp av bl.a. Steven Rollnick eftersom det ansågs att MI 
var bra men inte fungerade överallt i verksamheten. Framförallt fungerade inte övningar 
i den dagliga kontakten där använder man istället enkla reflektioner och summeringar. 
Komplexa reflektioner används inte alls utanför BSF. 

Vardagssamtal har inte det som mål att lyssna efter förändringsprat. 
Utan målet där är ju att dämpa klienten. Förklara för klienten på ett bra 
sätt, att lyssna när de är arga. 
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I vardagssamtal är strategin att förena två olika roller hos personalen så klienter lär sig 
att människor har flera funktioner. I vardagssamtalsutbildningen får personal som bryter 
och brottar prata om vikten av kommunikation och den som samtalar får prata om 
kroppsspråkets betydelse i mötet. 

Några säger skämtsamt att nu har äntligen säkerhet och samtal gift 
sig… 

I alla verksamheter finns det klienter med diagnoser av varierande slag. Olika 
behandlare har olika synsätt på hur diagnoser ska tacklas och behandlas. Ska personen 
ses med diagnosen eller genom diagnosen? Är människan sin diagnos eller finns det en 
individ bakom diagnosen? 

Jag har en kille här med psykosdiagnos t.ex. det är lätt att se honom 
igenom den diagnosen men det är ointressant för jag vill möta honom 
som han är med diagnosen. Det är mitt tänk hela tiden att hitta individen 
bakom bekymmer, handikapp, funktionsnedsättning, det finns ju alltid 
någon där. 

Det är både stimulerande och avstressande för behandlaren när det mesta av arbetet 
läggs på klienten. Eftersom behandlaren inte gör någon annans arbete behöver det inte 
ta lika mycket energi och kan t.o.m. förhindra utbrändhet. Våldsincidenter och 
konfrontationer kan bli färre när klienter känner sig väl bemötta och bekräftade. 

Jag säger till mina klienter du gör 90 procent av jobbet och jag är 10 
procent som krycka. 

Beslut kan diskuteras fram tillsammans för att se om en förändring är genomförbar men 
det definitiva beslutet tas alltid av klienten eftersom den har resurser till förändring och 
är självbestämmande. Behandlaren litar på andras förmågor. 

Jag blev faktiskt både stimulerad och förundrad över folks egen kraft till 
förändring… 

Alla intervjupersoner uppgav att MI som metod hade passat dem väldigt bra. 

… jag kände att jag saknade någonting i mötet med klienten, något 
verktyg. Sen när jag gick MI kändes det som pusselbiten jag saknade i 
mötet, i relationen med klienten. 

Det reflekterande rummet 

Det reflekterande rummet är en mental position oberoende av det fysiska rummet som 
kräver att man blir sedd och respekterad för den man är. 

En typ av boxningsring vi håller oss i mitten jag ställer aldrig en klient i 
ett hörn för då blir det attack försvar. Men däremot är jag väldigt noga 
med min position gentemot klienten, det är lite som jag brukar säga 
halvdistans och ge utrymme. Samtidigt låter jag aldrig klienten 
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bestämma min position för den bestämmer jag. Men jag ger klienten 
utrymmet. 

MI kan användas som verktyg för att få någon att börja fundera kring sig själv och sitt 
beteende. Klienten får berätta om sig själv medan behandlaren lyssnar, reflekterar och 
sammanfattar allt i neutral anda utan att värdera eller låsa sig fast i saker och ting. I 
samtalet läggs inte ord i munnen på någon utan det är hela tiden den egna berättelsen 
som utforskas med hjälp av öppna frågor. 

… man tänder ju en strålkastare på klienterna… 

Ingen blir dömd på förhand som många är vana vid från samhället. Atmosfären i 
samtalet blir något helt annat det finns en uppriktighet och respekt. 

… en del säger: det är så skönt att komma hit jag slipper ha någon mask 
på mig. 

I det reflekterande rummet är det behandlarens ansvar att desarmera försvar och 
motstånd som ses som relationsegenskaper. Klienten känner sig fri att utforska sina 
behov, styrkor och svagheter. Vad som är rätt eller fel lämnas därhän för stunden. 

… jag tror det gäller att bekräfta dem, deras tankar, även om jag kanske 
inte håller med om dem fullt ut. Eller att de inte kommer så långt som 
jag vill så gäller det att bekräfta det lilla för att få dem ännu mer 
intresserade, ett slags belöningssystem. 

Hela tiden letar behandlaren efter resurser. Bekräftelsen kan ske inom andra områden 
där klienten är experten. 

Att man börjar med att bekräfta deras klokheter, deras kunskaper i 
något annat som inte har med beteendet att göra det kan vara en annan 
färdighet. 

Klienten lockas till att bli intresserad av sig själv och kan så småningom se sig själv i ett 
nytt perspektiv utan att vara domare. Behandlaren blir samtidigt en slags förebild för 
hur denna process går till. 

… han såg något som ingen annan har sett. 

En ny självbild tar form. Utifrån den kan förmågor, medvetenhet och självförtroende 
successivt öka. 

… många som jag möter här har ingen relation till sig själv det är det 
man försöker skapa här i rummet. 

Hinder för allians 

Det finns en risk med tidsbestämda MI-samtal att de upplevs som onaturliga och 
framtvingade. Det kan istället skapas mer naturliga och spontana samtal om de sker i en 
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miljö där det inte planeras att hålla några formella samtal som under promenader, 
matlagning, träning osv. 

… efterhand som patienten kommer på det själv att det går ju att prata 
med henne, jag avslöjar ju saker om mig själv för henne. Så kanske man 
efterhand kan sätta sig och komma in i ett samtalsrum och 
samtalsmetodiker. 

Personkemin är inte alltid den bästa mellan människor. Olika behandlare passar klienter 
olika bra. 

… den som får patienten att öppna sig och får de ärliga svaren det är de 
som får ta samtalen. 

I en klientcentrerad metod finns det risk för manipulation när fokus alltid är på klientens 
perspektiv, det är detta behandlaren hela tiden måste rätta sig efter och våga lita på. En 
fungerande allians och behandling kräver klientens uppriktighet. Utan öppenhet blir 
behandlingen mindre verksam. 

Jag kallar det inte för manipulation jag tror det är mänskligt att man vill 
framstå som lite bättre än den man är. 

Kartläggning 

MI används ofta i syfte att utforska och kartlägga en människas liv vilket inte alltid är 
en enkel process, en nödvändighet är att klienten talar sanning. Det behöver inte vara att 
någon medvetet ljuger. I början av förändringsprocessen är medvetenheten om egna 
problem ofta låg och förnekelse förekommer. 

… ge utrymme att diskutera och prata på ett så lite värderande sätt som 
möjligt för då sätts inte försvarsmekanismer in. Utan då kan man säga 
hur upplevde du? Hur var det? 

Det är vanligt med långa kontakter mellan klient och behandlare vilket underlättar 
kartläggning, dessutom kan klientens egen berättelse jämföras med historiken om den 
varit intagen tidigare. Svårare blir det med en helt ny kontakt. 

Träffar jag en helt ny patient och går in direkt i ett MI-samtal med den 
då är det svårare då måste jag ju lita på att det han säger är sant och 
sen kan jag fråga om och om igen för att luska… 

MI används tillsammans med standardiserade bedömningsinstrument som DOK och 
ASI. Frågorna i formulären är ofta stela och opersonliga, MI används för att göra 
intervjun mer mänsklig. När textsammanställning från DOK intervjun skrivs ut vidgas 
kartläggningen genom att varje område gås igenom med klienten som får ge sina 
synpunkter på resultatet. 

… då är MI ett fantastiskt verktyg att intervjua när man kartlägger 
ytterligare i varje område. 
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Om manual används för samtal och kartläggning följs den inte helt strikt utan anpassas 
efter klienters olikheter. Vissa övningar fungerar bättre med vissa klienter. Både 
problem och styrkor kartläggs för att kunna ge en behandlingsrekommendation. 

Flera olika tekniker används som vägkorsning, ambivalenskors och UTU. 

Jag själv använder framförallt ambivalensdelen det tycker jag är 
jättebra för då måste patienten själv tänka till. Ska jag göra något val 
eller ska jag gå här och traska och inte komma härifrån? 

Kartläggning är inte bara till för att personal ska kunna genomföra en behandling. Minst 
lika viktigt är det att klienter bli mer medvetna om sitt eget bästa. 

Om man inte vet tillräckligt mycket om fördelarna att sluta kanske man 
egentligen inte har något att ta ett beslut ifrån. Så man kan se det som 
att man ger dem en större bas att kunna ta ett beslut ifrån. 

Flera områden måste utforskas för att få en helhetsbild av var någon är i 
förändringsprocessen, missbruk är bara ett av många områden. 

… hur mycket är beredskapen om du lägger till din pojkvän som är där 
ute och missbrukar. Var står du då någonstans om t.ex. han inte är 
beredd att sluta med sitt missbruk? 

Det finns flera hinder för en sanningsenlig kartläggning. Vissa vill framstå som mer 
motiverade och se sig vara närmare beslut än vad de egentligen är. Att tala sanning 
innebär inte heller alltid en belöning för klienter. Alla vill inte genast medge sina 
problem eftersom det kan uppstå obehagliga konsekvenser som att det tar längre tid för 
dem att skrivas ut eller förlora sin frigång och andra förmåner. 

… vissa kan känna det också att säger jag hur dåligt jag mår så kommer 
det bli så stor affär av det. 

Klientens förändringsprocess 
Förändringsprocessen är klientens process från början till slut ingen annan kan göra 
förändringen. Behandlaren är ett stöd i processen och ett bollplank för funderingar. 
Olika delar av processen tar olika lång tid vilket gör att takten hela tiden måste anpassas 
och bygga på den verkliga fasen klienten befinner sig i. Alla faser har sina olika 
kännetecken. 

… det gäller att göra en analys var någonstans klienten kan befinna sig 
och anpassa sin stil därefter. Så du kan inte köra samma MI-stil i hela 
processen då gör du galet. 

Viljan till förändring kan vara olika inom olika områden. För att få rätt uppskattning om 
beredskap till förändring behövs det en komplex helhetsbild. 

… förändringsprocessen är mer komplext än bara ett missbruk. 
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Vilja till förändring tar tid och beror på många olika faktorer. Missbruk varierar också i 
svårighetsgrad bl.a. beroende på psykiska problem, socialt nätverk och val av drog. Det 
kan ta många år för en människa att komma fram till ett beslut att upphöra med 
droganvändning. 

MI och förändringsprocessen, det är inga snabba resultat. Det är inte så 
här att man kan knäppa med fingrarna… 

Inledande fas 

I början av förändringsprocessen upplevs fördelar med missbruk större än fördelar med 
att sluta. Probleminsikten är dålig eller icke existerande. Motstånd och försvar är 
naturliga reaktioner i mötet med andra. 

… det här att jobba med motstånd för det är inbyggt i tvånget att man 
inte kommer av fri vilja. Så de flesta känner när de kommer att de är 
kränkta. 

I abstinensfasen och det illamående den skapar gäller det att vänta ut för att sen börja 
närma sig ett samtal. Det kan inte förväntas några stora resultat av människan i början. 
Som behandlare behövs det tålamod och förståelse för att processen tar tid. Öppna 
frågor används i en mjuk ton för att framkalla en vilja att berätta om sig själv.  

Jag tror det är viktigt att vänta ut tills man har tillgång till alla sina 
resurser för man är ändå begränsad i sitt missbruk, man är i en dimma. 

De första samtalen kan vara så korta som tio minuter just för att klienten inte orkar mer. 
Behandlaren bekräftar hela tiden känslor och speglar tillbaka dessa så att klienten 
känner sig förstådd. Det gäller att skapa en trygg plats för att sen försiktigt börja 
utforska i neutral anda. Beslutet är fortfarande långt borta och behöver inte ens 
diskuteras. 

… vi i kriminalvården måste också ta de här klienterna, kanske för att så 
ett frö. 

Ambivalens 

Människan har nu en viss probleminsikt. Missbrukets fördelar ses inte som lika 
självklara samtidigt som belöningar med ett drogfritt liv börjar skönjas.  

Jag tycker inte att man behöver på något vis övertala någon till att se att 
man har ett destruktivt missbruk eller manipulera fram det på något sätt 
utan det handlar om att vänta ut. 

Förändringstankar måste komma från människan själv och från insikten som skapas 
tillsammans med andra. Människan blir mer medveten om sina egna resurser och börjar 
se möjligheter till en annan livsstil. 
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Jag kan stå och säga du ska göra si eller så men om de själva inte 
kommer fram till det så har det inte fått samma effekt. 

Förändringstankar blandas med rädsla för hur en eventuell drogfri framtid kan bli. Ett 
långt missbruk skapar en identitet och tankar kring droger som är svåra att släppa. En 
passivitet kan dölja energi och förändringstankar blandat med rädsla. 

Många vill sluta droga men de är rädda för vem är jag som träder fram 
när jag slutat droga? 

Svåra känslor kan dämpas och självmedicineras med droger. Då olagliga droger kan 
innehålla vilka substanser som helst kan eventuella medicinska alternativ synliggöras. 
Kanske går det att komma fram till mindre farliga och lagliga alternativ till droger. 

Det finns mediciner som är mindre skadliga mot kroppen. Börja utforska 
i andra sidan, vad är det för något som du inte har provat som skulle 
kunna vara ett alternativ? 

Förändring 

När en människa väl beslutat sig för att upphöra med sitt missbruk bör ingen 
ambivalensutforskning göras eftersom den kan påminna om fördelar med missbruket 
och den gamla gemenskapen. 

Att komma bort ifrån det här sociala gänget för det är ofta ensamma 
killar som kommer med i sådana här kriminella gäng. 

Efter ett längre uppehåll utan droger kan den psykiska hälsan ses som människans egen 
då den inte längre står under påverkan av droger. Kontrollen över det egna livet blir 
större och en ny identitet börjar ta form. 

… tanken är som jag tänker att de hittar sin livsstil. Ofta tänker man då 
givetvis drogfritt men också självförsörjande, jobb, familj och det. 

Människan blir viktigare för sig själv och kan ställa sig själv och sina behov i centrum. 
Utan droger i livet styr människan i högre utsträckning över sina egna val. 

Jag brukar fråga vill du spela huvudrollen eller vara statist? 

Utanför MI:s gräns 
Det finns situationer och tillstånd när gränsen för MI:s användning passeras. 

Det finns sådana som tror och tycker att MI är den allgörande 
medicinen. Släng in det på alla, alla kommer att förändra sig, så är det 
inte. 

Då MI bygger på människors egna resurser och arbete kan det uppstå problem med 
begåvningsnedsatta människor som det inte går att appellera till på ett vanligt sätt. De 
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som är vana vid att andra löser deras problem och inte vill lägga ner något eget arbete är 
inte heller mottagliga för MI. Vill någon helt enkelt inte sluta med sitt missbruk kan det 
vara mer lägligt med ett uppehåll från samtalen så att de istället får tänka efter vad det är 
de vill med livet. 

… de som tror att andra löser livsproblem, som sagt de kommer bara hit 
en gång och så går de. 

I vardagliga samtal bland klienter är det vanligt med drogromantisering som kan leda 
till ett större begär efter droger. 

Men ibland naturligtvis när man sitter och pratar, spelar kort och 
diskuterar situationer och vi hör hur de drogromantiserar då får man 
bara säga att nu är det dags att lägga av. 

I situationer som kräver ett tydligt markerande som vid uppenbara regelöverträdelser 
behövs det istället mer handlingskraft. 

… innan man hamnar på isolering hos oss då har man passerat alla 
gränser vi är egentligen för snälla. 

Med en psykotisk människa handlar det om att ha så lite stimuli som möjligt och inte ha 
för mycket i olika tankebanor utan istället gränsa av, lugna ner och ge möjlighet att 
landa. Vid svår depression med uttalade självmordstankar kan det istället behövas mer 
yttre struktur. 

… när det gäller psykisk sjukdom tror jag man ska tänka sig för hur man 
använder det. Är man inne i en psykos då förstärker man istället. 

Sammanfattning av resultat 
Resultatet av intervjuerna visade att professionella ser fler möjligheter än svårigheter 
med att använda MI inom missbruks- och beroendevård. 

I alla undersökta verksamheter användes MI som förhållningssätt även utanför 
behandlingssamtalen. När MI används på institution får personalen dubbla roller med 
både stöd och kontrollfunktion. 

MI är mer än ett antal övningar som görs tillsammans med klienter. Det är ett 
förhållningssätt och ett sätt att kommunicera på. För att metoden ska bli naturlig krävs 
det kontinuerlig övning. Stilen i samtalen måste anpassas till klientens 
förändringsprocess och personlighet. Den styrande stilen passar lugna och hjälpsökande 
medan den icke styrande stilen passar de som är arga eller har motstånd till förändring. 
Ett empatiskt lyssnande är viktigt för alla. 

Arbetsalliansen som skapas mellan behandlare och klient är grunden för en positiv 
förändring. I samarbetet behövs det tilltro från bådas sidor. Behandlaren tror på 
människans möjligheter till kloka beslut som leder till positiv förändring. I alliansen kan 
det skapas ett reflekterande rum där klienten inbjuds till att börja utforska om sig själv 
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och sitt beteende. Det mesta av arbetet görs av klienten, behandlaren finns mer som 
stöd. När beslut väl tagits om förändring bör ingen ambivalensutforskning göras 
eftersom det kan påminna om fördelarna med missbruket. 

MI används i kartläggning tillsammans med DOK och ASI. Då viljan till förändring är 
mer komplext än bara missbruk måste flera områden kartläggas för att få en mer 
sanningsenlig förändringsprocess. 

Vid vissa situationer och tillstånd går det inte att använda MI t.ex. vid psykotiska 
tillstånd, självmordstankar och allvarliga regelöverträdelser. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med uppsatsen var att beskriva möjligheter och svårigheter med att använda MI i 
missbruks- och beroendevård inom fyra olika verksamhetsområden. Detta syfte blev 
uppfyllt därför anser jag också att valet av hermeneutisk vetenskapstradition med en 
kvalitativ inriktning var det rätta. En positivistisk vetenskapstradition med en kvantitativ 
inriktning hade inte kunnat ge en fyllig och djup beskrivning av intervjupersonernas 
upplevelser. Statistiska tabeller och diagram hade heller inte kunnat svara på 
frågeställningen. 

Då det var lite problematiskt att hitta personer som kunde tänka sig att ställa upp på 
intervju fick jag använda mig av kontakter som tipsade mig om lämpliga personer. 
Valet av intervjupersoner blev dock lyckat då alla gav innehållsrika svar sett från just 
deras verksamhetsperspektiv vilket också gav ett brett svar på frågeställningen. Tre av 
fyra intervjupersoner hade lång erfarenhet av MI. Att den fjärde hade ett och ett halvt 
års erfarenhet ser jag inte enbart som negativt eftersom det gav ett perspektiv på hur MI 
används av någon med mindre erfarenhet. Alla fyra arbetade inom missbruks- och 
beroendevård i olika grader vilket gav fokus på missbruk. I efterhand tänker jag att det 
hade varit bra med två män och två kvinnor istället för tre män och en kvinna för att få 
ett mer jämlikt genusperspektiv. Det skulle också ha varit intressant att intervjua någon 
som var utbildad inom MI men som ändå valde att inte använda det för att därigenom få 
en mer nyanserad bild av metoden. De som använder MI kan antas vara mer positiva till 
metoden. 

Tanken med intervjuguiden var att ha så få slutna frågor som möjligt för att få 
intervjupersonerna att vilja berätta om deras erfarenheter. Detta fungerade bra då alla 
gav uttömmande svar. Valet att göra pilotstudien var lyckat då den gjordes med en 
kompetent person som kom med bra förslag till förändringar. 

Valet av insamling blev semistrukturerad intervju. Hade jag istället valt ostrukturerad 
intervju hade intervjupersonerna kunnat prata om företeelser som inte var intressanta för 
undersökningen. Med en strukturerad intervju skulle det inte varit möjligt att ställa 
viktiga följdfrågor. Valet av semistrukturerad intervju föll sig därför naturligt. Att spela 
in samtalen för senare analys fungerade bra. Skulle jag istället ha skrivit ner allt som 
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sades hade mycket information missats. En risk med inspelning är dock att den som 
intervjuas känner obehag men detta upplevde jag aldrig som ett problem. 

Valet av analysmetod blev innehållsanalys. Fördelen med denna metod är att forskaren 
kan vara förutsättningslös då varje meningsbärande enhet analyseras och kodas var för 
sig. Nackdelen med innehållsanalys är att det är en tidskrävande metod särskilt då jag 
fick göra allt arbete ensam. Då syftet med undersökningen var att beskriva möjligheter 
och svårigheter med att använda MI inom flera olika områden behövdes en analysmetod 
som kunde föra samman flera texter till en enhet. Detta fungerade väl då intervjuerna 
även kunde kortas ner utan att något viktigt förlorades. De fyra intervjuerna genererade 
sammanlagt 53 textsidor vilka kortades ner utan att innehållet för frågeställningen togs 
bort. 

I analysen och kodningen av de meningsbärande enheterna framträdde fem olika teman. 
För att underlätta för läsaren skapades även kategorier till vissa teman där texten annars 
hade blivit väldigt lång och inbegripit flera saker. 

Resultatdiskussion 
Resultatet från denna undersökning visade att förändringsarbete tar tid och att det inte 
kan förväntas ske några stora förändringar i början. Det skiljer sig från studien gjord av 
Monti et al. (2007) där ett enda MI-samtal visade sig kunna ha en positiv effekt på 
ungdomars alkoholvanor då de drack färre dagar och hade färre dagar med 
storkonsumtion. Skillnaden kan möjligtvis förklaras med att deltagarnas ålder i studien 
var mellan 18 och 24 år och gjordes på ett sjukhus. Det kan antas vare deltagare med en 
mindre svår missbruk och beroendeproblematik jämfört med deltagarna som 
intervjupersonerna i denna undersökning arbetar med då tre av fyra undersökta 
verksamheter använder tvång. 

Alla fyra undersökta verksamheter använder MI som förhållningssätt även utanför 
behandlingssamtalen. Inom kriminalvården är det dessutom tänkt att MI ska genomsyra 
alla andra program. Rollnick et al. (2001) anser att MI får en synergieffekt när det 
används tillsammans med andra program vars effekt då blir större än den är som 
fristående åtgärd. 

Genom att hjälpa människor att komma fram till sina egna lösningar istället för att 
komma med färdiga lösningar kan ett större självförtroende skapas. Då klienter gör det 
mesta av arbetet blir ett positivt resultat en bekräftelse på deras egen förmåga. Detta kan 
skapa en tro på sig själv och sitt kunnande. Jenner (2004) ser självförtroende som en 
viktig del i människans liv och hur vi förklarar orsakssammanband. Människor med bra 
självförtroende är i större grad i kontroll över sitt liv. En människa med dåligt 
självförtroende tenderar att bortförklara den egna framgången. 

Då grunden i MI enligt Miller och Rollnick (2003) går ut på att förebygga motstånd och 
hämta resurser hos människan själv kan det diskuteras hur MI kan användas i en 
verksamhet som kriminalvården som försöker avidentifiera människor. Den nya 
identiteten formas inte efter klienters önskan men de begärs ändå internalisera 
förändringen oavsett om de är redo för den eller ens vill ha den. För att en förändring 
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ska ske måste den enligt Jenner (2004) vara möjlig att uppnå och på något sätt vara 
lockande samtidigt som risken att misslyckas inte kan vara alltför stor. Vilka belöningar 
upplever klienter som gör att de skulle vilja fortsätta med de nya förändringarna när de 
kommer ut i samhället? Skulle klienter komma ut och bli accepterade i samhället är det 
naturligtvis en belöning. Men ofta hamnar de istället i vad Jenner (2004) kallar för 
marginalkonflikten. De fastnar mellan två världar där de inte känner till den nya världen 
eller ens blir accepterade av den. Det nya livet saknar bruksanvisning samtidigt som det 
gamla livet fortfarande lockar. Prochaska et al. (1994) menar på liknande sätt att allt 
mänskligt beteende styrs av belöningar, därför måste förändringsarbetet inkludera att 
visa på nya möjligheter inte bara de gamla som försvinner. Samtidigt ska man inte vara 
naiv, klienter inom kriminalvården kan ha begått brott och missbrukat under stora delar 
av sina liv och inte vara närmare bekant med någon annan livsstil. Det är naivt att någon 
metod överhuvudtaget skulle kunna få en människa att ändra sitt beteende om den inte 
upplever några fördelar med förändringen. Jenner (2004) menar också att rollen som en 
människa burit med sig under många år kan bli en del av personligheten. När människor 
identifierar sig som missbrukare är det den livsstilen som byggts upp och internaliserats 
i förändringsspiralens stabiliseringsstadie. Det är här människan känner tillhörighet. När 
kriminalvården försöker avidentifiera klienter och ge dem en ny identitet enligt den 
totala institutionens taktik är det ett föregripande av stabiliseringsstadiet där det enligt 
Prochaska et al. (1994) är viktigt med en omvärderad livsstil. De viktiga stadierna 
beslut/förberedelse och handling förbigås i utvecklingen. Beslut/förberedelsestadiet styr 
till stor del hur framgångsrik förändringen blir i längden. I handlingsstadiet är det 
viktigt att ersätta gamla beteenden med nya som ger belöningar annars är risken stor att 
de gamla kommer tillbaka. Klienter som inte har den minsta tanke på att upphöra med 
sitt missbruk och som fortsätter att drogromantisera ser ännu inte tillräckligt med 
nackdelar av missbruket utan upphöjer istället belöningarna med det. För att en 
övergång ska bli möjlig från förebegrundan till begrundanstadiet betonar Prochaska et 
al. (1994) att det krävs en minskad uppfattning av belöningar med missbruk samt ökad 
uppfattning av nackdelar. När klienter manipulerar på olika sätt och inte vill se sig i sin 
rätta position i förändringsprocessen är de inte redo för ett beslut förrän de istället börjar 
förbereda de nödvändiga åtgärderna som sen sker i handlingsfasen.  

När taktiken går ut på att skala av människan och sen bygga upp den igen saknas tilltron 
till att människan har en inre kraft och resurser till att själv ta kloka beslut och då är det 
heller inte MI-grunden som används. Hur ska det som Barth och Näsholm (2006) kallar 
för det reflekterande rummet kunna skapas i en miljö där människor blir 
avidentifierade? Den naturliga reaktionen hos människan borde istället bli motstånd till 
förändringen och inte en lockelse att börja reflektera kring sig själv. Och var finns 
bekräftelsen av människan och dess egen klokhet i denna taktik? Den som tror att 
människan kan formas likt en metallbit i ett skruvstäd har inte förstått skillnaden mellan 
jaget och materia. MI är enligt min förkunskap ingen metod som kan kombineras med 
att avidentifiera människor. När en institution försöker skapa en ny identitet som 
människan inte vill ha kan människan istället bli mer vilsen. Barth och Näsholm (2006) 
menar att vi inte ens ska ge några konkreta råd när vi använder MI i början av klientens 
förändringsprocess eftersom det då kan uppfattas som ett försök att tränga in klienten i 
ett hörn. Avidentifiering borde rimligtvis vara ett ännu större intrång i människans liv. 
Prochaska et al. (1994) betonar samtidigt att en varaktig förändring i Stabiliseringsfasen 
bygger på att förändringen har internaliserats och blivit en del av människans liv. 
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Existerar människans identitet i form av en god inre kärna som kan vidareutvecklas eller 
ska bristerna i personligheten raderas för att sen bygga upp något annat? Vad som är rätt 
och fel är inte helt lätt att svara på men det är fråga om helt olika förhållningssätt som 
inte kan kombineras. När människor har olika behov kan inte alla formas efter samma 
mall och förväntas leva därefter. Josefsson (Jenner, 2004) understryker att vi måste se 
det unika i varje fall och inte använda oss av några färdiga modeller. Arbetsalliansen 
syftar till att skapa ett samarbete mellan två människor. Resultatet i denna studie visar 
att arbetsalliansen är viktigare än metoden som används. Det kan delvis förklaras med 
vikten av att någon lyssnar och stöttar i begrundanstadiet som enligt Prochaska et al. 
(1994) är känslomässigt mycket svårt. Genom att matcha klienten med den behandlare 
den bäst samarbetar med som skedde i flera av de undersökta verksamheterna 
underlättas utvecklingen i förändringsprocessen. Rogers (1982) betonar att vi i 
arbetsalliansen kan bli en ”signifikant andra” som får möjligheten att påverka klientens 
uppfattning om sig själv i både positiv och negativ riktning. 

Empati måste enligt Barth och Näsholm (2006) kommuniceras i behandling både med 
beteende och icke verbal kommunikation eftersom det påverkar den hjälpsökandes 
upplevelse av utsatthet. De dubbla rollerna personalen får på institutioner som använder 
MI skapar ett krav på att kunna gå in och ut ur rollerna beroende på situationen som 
uppstår. Om personalen istället hade delats in i två olika grupper, en behandlande och en 
gränssättande skulle det bli enklare i det praktiska arbetet. Men som en av 
intervjupersonerna sade finns det också en vinst med de dubbla rollerna i verksamheten 
när klienter lär sig att människor kan ha flera olika roller, precis så som det fungerar ute 
i samhället. 

Om en verksamhet beslutat att använda MI som förhållningssätt innebär inte det att all 
personal automatiskt får en inställning som stämmer överens med MI. För att man ska 
kunna påstå att MI verkligen är värdegrunden i verksamheten måste det finnas någon 
form av uppföljning av hur metoden används av personalen. Det är vanligt att personals 
MI-utbildning består av några få dagar. Det är mycket begärt av professionella att efter 
bara några få dagars utbildning använda MI både som teknik och förhållningssätt då de 
tidigare kan ha haft rollen som problemlösare, nu är det i högre grad klienten som enligt 
Barth och Näsholm (2006) är den egentlige problemlösaren. Flera av intervjupersonerna 
uttryckte vikten av utbildning och handledning för att grundsynen ska kunna utvecklas i 
harmoni med människosynen i MI. Studien gjord av Bennett et al. (2007) visar också 
tydligt på en ökning av MI-andan efter att personal fått vidareutbildning och 
återkoppling på klientsamtal. 

Miller och Rollnick (2003) bestämde sig från början att inte ha någon certifiering av 
användarna och att inte lägga tid på att stävja olämplig användning. Istället bygger 
metoden på frivillighet. Resultatet av denna inställning är en metod som skiljer sig vida 
åt i olika verksamhetsområden. Det är inte konstigt att MI måste anpassas efter 
verksamheters olika regler och att det därför ser annorlunda ut inom socialtjänsten där 
reglerna är enklare och klienter kommer frivilligt. Då MI uppenbart används på olika 
sätt beroende på verksamheternas regler och utformning hade det varit lämpligt med 
någon form av certifiering av användarna för att tydligt deklarera hur MI ska användas. 
En fara då behandlarna får använda metoden som de själva finner lämpligt är att de 
använder tekniker som de känner sig trygga i istället för att välja de som är lämpligast 
för klienten och dennes förändringsprocess. Kriminalvården har delvis löst det med att 
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göra MI manualbaserat i form av BSF. Då MI är en evidensbaserad metod ska den 
följas enligt metoden som gjorde den vetenskaplig. Skulle metoden ändras i den 
praktiska användningen är det inte längre en evidensbaserad metod. När MI sprids till 
flera olika verksamhetsområden finns det risk för att metoden förlorar i kvalitet då varje 
organisation anpassar användningen till sitt eget verksamhetsområde. Resultatet kan bli 
att MI används på ett sätt som inte längre är evidensbaserat. Som det är nu kan vilken 
organisation som helst påstå att de använder MI utan att de verkligen gör det. En 
svårighet är att alla verksamheter har ekonomiska krav på effektivitet. I ekonomiska 
nedgångstider kan dessa krav bli mer påtagliga. En av intervjupersonerna ansåg att MI 
kommer gå mot en mer styrande metod p.g.a. högt ställda ekonomiska krav. Då 
resultatet samtidigt visade att den styrande stilen inte passar alla klienter, de som t.ex. är 
arga eller visar upp motstånd mot förändring kan det bli en krock mellan ekonomiska 
krav och det som är mest fördelaktigt för klienterna. Det blir då viktigt att man ställer 
frågan: vad är ett bra motiverande samtal? Och för vem är det bra? 
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Bilaga I 

Intervjuguide 
 
Kunskap 
Vilka kunskaper har du inom MI?  
Hur länge har du använt MI? 
 
Användbarhet 
Vilka MI-övningar använder du på dina klienter? 
I vilka situationer lämpar sig MI bäst? 
Hur gör du för att bevara MI andan i arbetet? 
Hur passar MI klienter med kriminell bakgrund? 
Vilka brister finns det med Prochaskas förändringsspiral i samband med MI? 
Enligt MI andan har klienten alltid rätt, hur påverkar det dig i den praktiska 
användningen? 
 
Gränser 
Upplever du någon risk att klienter försöker manipulera vid MI samtal? 
Inom missbruksvården behövs det ofta regler och gränssättning i arbetet, hur fungerar 
det i kombination med MI? 
I vilka situationer upplever du att det behövs något annat än MI? 
 
Motivation att använda MI 
Är användandet av MI styrt uppifrån? 
Tror du själv på MI? 
Varför använder du MI? 
Hur gör du för att anpassa MI till att bli din egen metod att arbeta med? 
 
Upplevelser i behandlingsarbete med MI 
Vad är styrkorna med MI? 
Vad är svagheterna med MI? 
Hur hanterar du motsättningar mellan teori och praktik? 
Bart och Näsholm skriver om det reflekterande rummet, hur gör du för att skapa det? 
Hur får du en passiv klient att bli mer aktiv? 
Vad tror du om framtiden för MI som metod? 
 
Värdegrund 
Vad är det viktigaste för dig inom MI? 
Hur ser människosynen ut inom MI? 
Hur påverkas du när du använder MI? 
 
Är det någon viktig fråga du tycker jag har missat? 



 

 

Bilaga II 

 

 



 

 

Bilaga III 
 

 
 

Förändringsspiralen 
 



 

 

Bilaga IV 
 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 
 

        Växjö 09#### 
                                                
Hej! 
 
Jag är student vid programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 
missbruksvård” 180hp, vid Växjö universitet och läser just nu 3:e och sista året. 
 
Jag sänder detta brev för att förtydliga mina önskemål efter vår tidigare kontakt. 
 
Mitt intresse rör hinder och möjligheter i den praktiska användningen av motiverande 
samtal (MI). 
 
När det gäller detta anser jag att din kunskap och erfarenhet skulle vara mycket 
intressanta att få ta del av. 
För att få göra detta vill jag gärna intervjua dig. Vid intervjutillfället kommer jag att be 
dig berätta om dina erfarenheter av motiverande samtal. Intervjun kommer dessutom att 
spelas in för att inte gå miste om värdefull information. Ingen annan än jag kommer 
någonsin att få tillgång till inspelningen med möjligt undantag för min handledare om 
hon så önskar under arbetets gång. 
 
I uppsatsarbetet har jag handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Examinatorerna har doktorsexamen. Detta kan ses 
som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 
 
Vi har kommit överens om att träffas den ##/# kl. ##.## för att genomföra intervjun. 
Vid eventuellt förhinder ser jag gärna att du kontaktar mig så vi kan boka in en ny tid. 
 
Med vänlig hälsning  
 
 
 
   –––––––––––––––––––––––– 
   Claes Andersson 
   deoder@hotmail.com 
   Tfn: 070-#######  
     
 
 
Handledare: Marita Rosell 
 
Examinator: Gill Croona gill.croona@vxu.se 
 
Kursansvarig: Marita Rosell marita.rosell@vxu.se 



 

 

Bilaga V 
 
 

Missiv till deltagare i studien ”MI – Styrkor och svagheter” 
 
 
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De jag använder mig 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt jag kan för att ditt 
deltagande i studien ska vara etiskt riktigt vill jag visa dig dessa riktlinjer och hur jag 
ser på dem. 
 
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vem jag 
är, vilken utbildning jag tillhör och var du kan nå mig. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 
 
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 
 
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom jag, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett mig dina erfarenheter. 
 
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 
kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 
publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 
 
 
Jag hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i min studie. För 
mig är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter - då det är just 
dem jag intresserar mig för. 
 
 
 
      
   –––––––––––––––––––––––––  
   Claes Andersson 
   deoder@hotmail.com 
   Tfn: 070-####### 
                           Växjö 09#### 
 
Handledare: Marita Rosell 
 
Examinator: Gill Croona gill.croona@vxu.se 
 
Kursansvarig: Marita Rosell marita.rosell@vxu.se 


