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Syftet med denna studie var att undersöka hur behandlare uppfattar 
implementeringen av MI inom SiS-ungdomsvård. Studien utgår 
från en hermeneutisk forskningstradition med en kvalitativ ansats. 
Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med fem 
behandlingspedagoger där alla har erfarenhet av MI som 
förhållningssätt. Resultatet visar att MIs grundutbildning uppfattas 
som lärorik, givande och proffsigt utförd. Men när kunskapen 
sedan skall införas i det praktiska arbetet skapas problem. Detta 
framförallt med anledning av tidsbrist och avsaknad av 
engagemang, vilket i sin tur leder till att det inte finns en tydlig 
struktur för hur kunskapen skall användas och utvecklas.  För att 
tolka resultatet har vi utgått från studiens teoretiska utgångspunkt 
som är implementeringsteorin. I diskussionen framgår att 
implementeringen av ett förhållningssätt är en komplex process 
vilket leder till att förklaringsfaktorerna till stor del överlappas, 
vilket i sin tur medför att det är svårt och urskilja vad som slutligen 
är avgörande i implementeringsprocessen. 
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INTRODUKTION 
Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2014) ökar den psykiska ohälsan bland ungdomar 
i dagens samhälle. Det handlar främst om missbruk, depressioner och ångest. För att 
bemöta dessa ungdomar på bästa sätt eftersträvas allt oftare tydliga förhållningsregler 
som bygger på evidensbaserad forskning. Motivational Interviewing (MI) är en 
evidensbaserad metod och ett förhållningssätt som är väl utbrett i kontakten med 
människor som befinner sig i svåra situationer. Det har blivit en metod och ett 
förhållningssätt som ligger allt mer i tiden där fler verksamheter ständigt anammar 
metoden.  

Eftersom MI är på frammarsch har det varit en anledning till vår nyfikenhet, då en 
studie inom området skulle kunna vara till glädje för flera parter. Detta då den nyvunna 
kunskapen skulle vara applicerbar i arbetet för många yrkesutövare inom behandling. 
Denna studie är genomförd på två institutioner som drivs av Statens Institutionsstyrelse 
med anledning av att de tillämpar MI som förhållningssätt (Statens Institutionsstyrelse, 
2014a). Studiens syfte har delvis framkommit med anledning av tidigare forskning som 
synliggör vikten av implementeringsprocessens betydelse för förhållningssättets utfall. 
Enligt Wood (2011) får MI god effekt först då verksamheter erbjuder rikligt med 
resurser och utför implementeringsprocessen grundligt. Om det inte finns en tydlig plan 
är det risk att förhållningssättet skapar en negativ inverkan. Forsberg (2011) 
understryker att en grundutbildning i MI inte är tillräcklig för att uppnå 
förhållningssättets syfte, vilket leder till att kompletteringar efter avslutad 
grundutbildning i form av återkoppling och stöd är helt avgörande för dess 
verkningsgrad.  

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv blir denna undersökning intressant då vi har 
belyst de tankar och funderingar som upplevts i det dagliga arbetet av behandlarna. 
Dessa tankar skulle i ett senare skede kunna leda till omstruktureringar eller små 
korrigeringar för att implementeringsprocessen av MI i framtiden skall bli så effektiv 
som möjligt. Allt för att klyftan mellan teori och praktik skall minska.  

Bakgrund 
Följande avsnitt är till för att skapa en förförståelse kring de områden och den tidigare 
forskning som är relevanta för studiens syfte. Detta blir således en översikt där fokus 
utgår från behandlarnas syn på implementeringen av MI inom SiS-ungdomsvård.  

Statens Institutionsstyrelse (SiS) 
Statens Institutionsstyrelse (SiS) bedriver individuellt anpassad tvångsvård och 
behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem. SiS har även ansvar för 
vuxna som tvångsomhändertags för missbruksproblematik. Myndigheten bedrivs i 
statlig regi, där beslut om placering fattas i förvaltningsrätten på uppdrag av 
socialtjänsten som tidigare gjort en bedömning. Dessa klienter placeras senare utifrån 
tre lagar som alla innefattar tvångsomhändertagande. Dessa är: lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM) och lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). SiS primära uppdrag 
är att skapa bättre förutsättningar för dessa klienter för att uppnå ett socialt fungerande 
liv utan missbruk, kriminalitet och beteendestörningar (Statens Institutionsstyrelse, 
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2013b). Organisationen styrs från huvudkontoret som finns beläget i Stockholm. 
Därifrån kommer direktiv vad gäller styrning, ekonomi, övergripande planering och 
uppföljning. Därefter är organisationen uppdelad i tre olika verksamhetsområden. 

- SiS ungdomsvård norr 
- SiS ungdomsvård söder 

- SiS missbruksvård 
Dessa verksamhetsområden har ansvar för de institutioner som befinner sig i respektive 
region där de fungerar som en mellanhand till institutionscheferna. Det är sedan upp till 
varje institution att ansvara för vården och behandlingen av de inskrivna klienterna 
(Statens Institutionsstyrelse, 2014c) 
Enligt Socialstyrelsen (2014) placeras cirka 30000 barn och ungdomar årligen utanför 
hemmet, av dessa är cirka 1000 stycken placerade på institutioner hos SiS. Enligt 
Norström och Thunved (2009) används ett tvångsomhändertagande i form av LVU för 
att trygga samhällets möjligheter till att ge ungdomar den vård och behandling som 
anses vara nödvändig. Denna lag gäller för ungdomar som är mellan 13-21 år och är 
först möjlig när frivilliga hjälpinsatser inte är genomförbara. Det är aldrig tidsbestämt 
hur länge denna vård skall bedrivas. Ungdomarnas förutsättningar omprövas 
kontinuerligt, då målet är att behandlingen senare skall kunna ske i fria former ute i 
samhället. Grunder för ett omhändertagande enligt LVU kan ske utifrån två olika 
premisser Dels kan en ungdom bli placerad utifrån sitt eget beteende vilket då sker 
enligt 3 §. Detta träder i kraft då den unge anses leva ett destruktivt liv med exempelvis 
missbruk eller kriminalitet, det är också enligt denna paragraf de flesta ungdomarna 
placeras. De återstående ungdomarna placeras utifrån 2 §, vilket baseras på den yttre 
miljön. Ett omhändertagande sker då när den unge lever i hemförhållanden som är 
ohållbara vilket medför att ett tvångsomhändertagande blir nödvändigt. LSU kan träda i 
kraft för de ungdomar som begår allvarliga brott, detta ses som ett alternativ till fängelse 
med tanke på ungdomarnas ringa ålder. Här är det dock brottet och inte 
behandlingsbehovet som avgör vårdtiden, från fjorton dagar upp till fyra år (Nordström 
& Thunved, 2009). 

SiS samverkar med socialtjänsten, ungdomen och dess familj för att utforma en 
individuell behandlingsplan för den aktuella ungdomen. Att ungdomen själv får vara 
delaktig ses som ett led i behandlingen då de befinner sig i en mycket prekär situation. 
Ungdomarna skall även få tydlig information om deras rättigheter och skyldigheter på 
institutionen. De har bland annat rätt till att föra fram åsikter och klagomål på 
brukarforum där informationen senare delges upp till huvudkontoret. De har även rätt 
till skolgång under hela vistelsen på institutionen. Med tanke på de rådande 
omständigheterna har även personalen på institutionerna särskilda befogenheter 
gentemot ungdomarna så som brevgranskning, kroppsbesiktning, urinprov och 
avskiljning (Statens Institutionsstyrelse, 2014d). 

Ungdomar på institution 
Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2014) ökar den psykiska ohälsan bland ungdomar 
i dagens samhälle. Det handlar främst om missbruk, depressioner och ångest. 
Andreassen (2003) förklarar vidare att ungdomar som i tidig ålder uppvisar dessa 
symtom är en riskgrupp för att senare bli institutionsplacerade då sambanden är tydliga.  
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Vidare påtalas att ungdomar som befinner sig på institution utgör en komplex målgrupp 
som kräver ett större forskningsutrymme då kunskapen delvis är bristfällig. Mer 
forskning skulle leda till att ungdomar i ett tidigare skede kan få rätt hjälpinsats utifrån 
deras egna behov och förutsättningar. Andreassen (2003) förklarar vidare att det inte 
finns någon enskild metod som hjälper ungdomar till förändring. Utan att det framförallt 
krävs multifaktoriella insatser där flera parter är aktiva och engagerade så som skola, 
vänner, familj och behandlare. 

Enligt Andreassen (2003) har institutionsplacerade ungdomar ofta en historia av 
beteendeproblem som kan härledas från barndomen. Utveckling av antisocialt 
avvikande beteende kan sedan bero på en mängd olika faktorer. Förenklat kan det sägas 
att utveckling sker utifrån brister i samspelet mellan individens egenskaper kontra de 
familjemässiga och samhällets normer. Det bildas då en klyfta där ungdomar sedan 
utvecklar egna vägar och normer. 

Andreassen (2003) påtalar att de ungdomar som placeras på institution har en grav 
problematik då kraven för placering är höga. Det medför att behandlingen av dessa 
ungdomar blir en komplicerad process där behandlingsresultaten generellt är låga i 
jämförelse med övriga grupper. Forskning visar att ungdomar som sammanförs med 
olika destruktiva beteenden har en tendens till att överföra beteenden till övriga i 
gruppen. Ungdomar kan alltså snarare förvärra sin situation än att göra den bättre om 
inte behandlingspersonalen är uppmärksam. Detta fenomen blir särskilt tydligt på 
institutioner då ungdomarna bor och lever tillsammans dygnet runt. Slutligen är all 
forskning entydig då bra uppföljning och rikligt med stödinsatser efter avslutad 
institutionsvård förbättrar ungdomarnas levnadsstandard radikalt på lång sikt 
(Andreassen, 2003). 

Evidensbaserad praktik 
Enligt Oscarsson (2009) uppstod evidensbaserad praktik (EBP) i Kanada och 
Storbritannien där det fick sin utveckling från sin föregångare evidensbaserad medicin 
(EBM).  Anledningen till dess uppkomst var det glapp som bildats mellan forskning och 
det praktiska arbetet. EBP utgår från tre sammanlänkade kunskapskällor som alla har en 
central betydelse. Dessa tre kunskapskällor kommer från forskning, praktikern och 
klienten. Med detta sagt inhämtas kunskap från forskning för att skapa en vetenskaplig 
förankring vilket leder till att arbetet har en tydlig utgångspunkt som bygger på fakta. 
Praktikern har tidigare erfarenheter och kan således använda dessa för att bredda 
perspektivet. Klienten innehar kunskap utifrån ett tredje perspektiv vilket sammanlänkar 
triangeln. Dessa kunskapskällor skall inte rangordnas utan att det handlar mer om att 
väga samman dessa delar så att det senare blir en homogen enhet där ingen kunskap 
utesluts. Vidare förklaras att användning av EBP leder till en försäkring om att arbetet 
med klienterna sker med ett syfte vilket i grunden bygger på vetenskapliga studier. 
Detta mynnar ut i att ge klinterna bästa möjliga insatser i förhållande till de problem 
som de har (Oscarsson, 2009). 
För att implementera en ny behandlingsmetod enlig EBP krävs en vilja till förändring 
såväl hos ledningen som hos de anställda. Det krävs också resurser i form av teknik, 
personal och ekonomi. Det måste även finnas en genomgående kunskap och förståelse 
kring metoden i alla dess led, från politikerna som beslutar om metoden skall tas i bruk 
till praktikerna på golvet som skall genomföra det. Detta är grunden för att EBP skall 
bedrivas men för att den senare skall bli effektiv krävs ytterligare delar. Praktikern 
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måste få tid till reflektion för att tanken om behandlingen skall ske utifrån klientens 
bästa. Vidare eftersträvas en professionalitet där praktikerna är lyhörda och delaktiga, 
då kan de tre kunskapskällorna sammanlänkas. Detta leder i sin tur att arbetet sker 
utifrån goda grunder som bygger på en beprövad erfarenhet (Oscarsson, 2009). 

Motiverande samtal 
En amerikansk psykolog vid namn William R. Miller ägnade sig tidigt åt problematiken 
kring missbruk. I slutet av 1970-talet började han forska kring behandling av 
alkoholproblem vid universitetet i New Mexico. Miller använde sig av en kognitiv 
beteendeterapeutisk metod där ökad självkontroll hos klienten var i fokus. Denna typ av 
forskning var före sin tid och ansågs vara högst kontroversiell. Miller fortsatte dock 
utveckla sina tankar och 1982 tog han ett sabbatsår från universitetet i USA till förmån 
för en vistelse på Hjemstadkliniken i Bergen. Detta var en specialklinik för behandling 
av människor med missbruksproblematik. Denna miljö visade sig i slutändan vara det 
som krävdes för att utveckla en klientcentrerad modell där förändringen byggde på 
klientens egen motivation. Detta blev startskottet för det som idag kallas Motivational 
Interviewing (MI) (Barth & Näsholm, 2006). Vid sidan av Miller har även den engelske 
psykologen Stephen Rollnick varit en ledande företrädare för MI. De två kollegorna 
skrev tillsammans den första grundboken om Motivational Interviewing (Miller & 
Rollnick, 1991). Detta blev utgångspunkten för alla de som kom i kontakt med 
metodiken (Barth & Näsholm, 2006). 
MI är idag en professionell samtalsmetod där behandlarens uppgift är att skapa utrymme 
för sin klient för att han eller hon ska kunna komma fram till en förändring utifrån sina 
egna tankar och funderingar. För att åstadkomma detta finns några grundprinciper som 
man bör förhålla sig till som behandlare. Till att börja med gäller det att skapa ett bra 
samarbete och bygga upp en relation mellan behandlare och klient. Detta kan 
åstadkommas genom att visa klienten respekt och empati. Målet är att skapa en relation 
som bygger på ömsesidig respekt där man försöker undvika en auktoritär hållning. Det 
skall sällan ges ut några råd utan det är klienten som ska finna svaren inom sig med 
hjälp av att behandlaren utforskar de områden som är intressanta. Ofta handlar det 
slutgiltiga målet om att skapa en diskrepans för sin klient. Det vill säga att klienten 
kommer till insikt om sin nuvarande situation kontra hur det skulle kunna se ut om saker 
och ting var annorlunda. Detta glapp kan många gånger vara stort men grundtanken är 
att dessa poler ska närma sig och skapa en bättre värld för klienten (Miller & Rollnick, 
2010).  
Enligt Barth och Näsholm (2006) används MI förvisso som en renodlad metod men den 
kan även användas som ett förhållningssätt i mötet med människor. Fokus ligger då inte 
på en förändring hos klienten utan det handlar i större utsträckning om ett varmt 
bemötande där klienten känner sig bekräftad och sedd. Detta skapas utifrån en lyhördhet 
hos behandlaren som på ett metodiskt sätt erbjuder en trygghet. För att åstadkomma 
detta bemötande och för att få en relation till sin motpart finns det vissa grundtankar i 
förhållningssätten som är av godo. Dels förespråkas öppna frågor då dessa dels är 
utforskande men också lättare skapar en dialog där klienten på ett djupare plan känner 
sig delaktig. Vidare uppmanas behandlaren att verbalt reflektera och sammanfatta det 
klienten uttrycker då det både leder till bekräftelse och skapar ett samförstånd. I svåra 
situationer där behandlaren möts av ilska och vrede förespråkas ett mjukt bemötande 
som inte på något sätt är konfronterande. I stället för att ta ett steg fram uppmanas 
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behandlaren att ta ett steg bak, detta benämnas som att ”rulla med motstånd”. 
Förhållningssättet kan användas i alla möten med människor men det är framförallt 
applicerbart då behandlare möter klienter som inte är redo för en förändring eller där 
tiden inte räcker till för ett långsiktigt förändringsarbete (Barth & Näsholm, 2006). 

Tidigare forskning 
Nirenberg (2011) framställer i sin studie vad MI kan få för betydelse för ett kriminellt 
beteende i unga år. I undersökningen ingick 992 ungdomar som alla var i riskzonen för 
att återfalla i brott då de tidigare varit i kontakt med rättsväsendet. Studien sträcker sig 
över sex månader där en jämförelse görs mellan en grupp som får ta del av MI-samtal 
kontra en grupp som inte får det. Resultaten visade en signifikant skillnad där de som 
tagit del av MI-samtal inte återföll i brott i samma utsträckning som kontrollgruppen. 
Vidare belyser Kittles (2009) MIs påverkan utifrån ungdomarnas perspektiv. Detta 
framställs genom en kvalitativ undersökning som utförts i England. Resultaten visar att 
den generella uppfattningen är positiva då ungdomarna upplever en större frihet där de i 
en större utsträckning kan reflektera över sitt eget beteende. 

MI som teknik 
Enligt Forsberg (2011) är MI förvisso en teknik som vid ett tidigt skede är verksam men 
i det framgår även att MI endast är en lyckad metod om behandlaren är tillräckligt 
utbildad och kunnig. Syftet med studien var att visa vilka skillnader som blir verkliga 
beroende på vilken utbildning man har i MI. Man jämförde tre olika grupper av 
behandlare. Den första gruppen hade ingen MI-utbildning alls, den andra gruppen hade 
haft en femdagars utbildning med samtalsövningar, därefter hade de inte haft någon 
form av återblick på MI-utbildningen. Den tredje gruppen hade allra mest erfarenhet av 
MI, de hade utbildats under en längre tid och haft betydligt mer träning än den andra 
gruppen. De hade även haft återkoppling på deras nyvunna kunskaper efter avslutad 
utbildning. Syftet var att jämföra attribut som hur empatiska de var, vilket samröre de 
hade med sin klient, hur pass duktiga de var på att locka fram förändringsprat hos sin 
klient och vilken grad av MI-anda de besatt. Studien utfördes på ett svenskt fängelse där 
de intagnas upplevelser fångades då dessa blev intervjuade av behandlarna. De intagna 
blev tilldelade varsin behandlare som tillhörde någon från de tre grupperna. I första 
gruppen där man inte hade någon MI-utbildning utgick behandlarna mer från klientens 
missbruk eller kriminalitet. Man pratade även om vilka konsekvenser beteendet förde 
med sig och bjöd inte in klienten till samtal som i de andra grupperna. I den andra 
gruppen blev man mer klientcentrerad men skillnaden var ändå inte alls lika stor som till 
nästa grupp då man i huvudsak helt satte klienten i fokus och använde MI-metoden på 
ett mer levande sätt. Man var även betydligt tryggare i sin roll som behandlare i den 
sista gruppen vilket tyder på att de lättare skapar en gynnsammare miljö för sina 
klienter. Med detta sagt är en femdagars MI-utbildning inte alls tillräcklig (Forsberg, 
2011). Studien visar på att samtliga attribut som man mätte ökade drastiskt från den 
andra till den tredje gruppen. Det krävs alltså lång tid och mycket träning för att MI ska 
få ut sin fulla potential. I studien påstås det även att det kan ta upp till två år av träning 
innan man lärt sig använda MI på ett sådant sätt som syftet med själva metoden vill 
uppnå. Något som även poängteras är att MI till stor del är en färskvara som 
kontinuerligt måste underhållas.  
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MI som värdegrund 
Wood (2011) menar att en verksamhet som har sin värdegrund i MI kräver rikligt med 
resurser för att fungera då det i annat fall kan få negativ effekt. Studien som är baserad 
på en kvalitativ undersökning visar precis som den föregående att MI är en färskvara 
och behöver underhållas med kontinuerliga utbildningar och handledning. En 
verksamhet som inte tillhandahåller dessa delar löper en stor risk att få dåligt utfall av 
den grundtanken man först hade om MI. I artikeln framgår det också att bästa effekt nås 
av att hela verksamheten utstrålar MI-anda där alltifrån personalmöten till nyhetsbrev 
har samma värdegrund. Detta underlättar i sin tur för att behandlare ska känna sig 
trygga i sin roll som MI-utövare. Med detta i åtanke blir implementeringen av metoden 
helt avgörande för att dess syfte skall uppfyllas. I en forskningsöversikt förklarar 
Johansson (2010) att problemen för att implementera en evidensbaserad metod till stor 
del bygger på integreringen med socialpolitiska och vårdpolitiska ställningstaganden. 
Här finns flera olika intressen där obalans lätt uppstår vad gäller resurser, organisation, 
etik och makt. 

Sammanfattningsvis är MI ett förhållningssätt som är verksamt och kan leda till en 
positiv förändring hos ungdomar på flera sätt. Däremot visar forskningen att 
implementeringsprocessen är helt avgörande i vilken grad MI har betydelse för det 
mellanmänskliga mötet. 

Teoretisk utgångspunkt 
Studiens teoretiska utgångspunkt är implementeringsteorin. Enligt Nilsen (2010) 
kommer ordet implementering från det latinska ordet ”implere” som betyder fylla eller 
att fylla upp. Synonymer till begreppet är genomföra, införa eller sätta i verket. 
Implementering är generellt ett relativt outvecklat forskningsområde, där det till 
exempel inte finns något gemensamt ramverk för vad som påverkar 
implementeringsprocessen. Detta leder i sin tur till att det existerar ett flertal 
förklaringsmodeller som beskriver vad som är avgörande för dess process. Nilsen 
(2011) beskriver implementeringsprocessens utfall med hjälp av sex övergripande 
förklaringsfaktorer baserat på Rogers diffusionsteori. 

1. Implementeringsobjektet, uppfattningar om kunskapen som skall införas. 2. 
Implementeringsaktivitet, hur spridningen av informationen genomförs. 3. 
Implementeringsaktörer, innefattar de personer som involverar implementeringen på 
alla nivåer. 4. Användare, de aktörer som senare tillämpar kunskapen. 5. Inre kontext, 
innefattar de förhållanden och egenskaper som ryms i verksamheten. 6. Yttre kontext, 
avses samhällsförhållanden som påverkar implementeringsprocessen (Nilsen, 2010). 

Implementeringsobjektet innefattar den nya kunskap som skall införas i verksamheten. 
Uppfattningar kring denna på individ och gruppnivå får betydelse för hur kunskapen 
senare anammas in i organisationen. Dessa uppfattningar grundar sig huvudsakligen i 
hur relevant kunskapen är i förhållande till uppgiften som skall utföras och i vilken 
utsträckning kunskapen förbättrar resultatet. Grunden för detta blir således att 
kunskapen upplevs som förståelig och möjlig att implementera. Den nya kunskapen 
sätts i relation till det tidigare alternativet vilket leder till en uppfattning om i vilken 
grad och riktning förändringen innefattar. Vidare läggs värderingar i hur rimlig 
implementeringen är utifrån arbetsinsats, ekonomi och engagemang (Nilsen, 2010). 
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Implementeringsaktiviteter innefattar de sysslor och strategier som används för att 
sprida och förmedla den nya kunskapen in i verksamheten. Detta kan beskrivas utifrån 
åtta strategier: Dissemination, utbildning, socialt inflytande, samarbete, incitament, 
förstärkning, underlättande interventioner och multifacetterade interventioner. Strategin 
dissemination omfattar metoder för att förmedla forskning via konferenser och 
publicering av artiklar. Utbildning syftar till att tillföra faktabaserad kunskap för en 
vidare förståelse. Socialt inflytande innebär påverkan av normer och värderingar via 
kollegor och förebilder. Samarbetsstrategier syftar till en förbättrad kommunikation och 
informationsutbyte mellan forskaren och praktikern. Incitament är strategier för att 
uppmuntra praktikern till ett visst beteende via belöning. Förstärkning innefattar 
feedback och återkoppling för att uppnå önskat beteende. Underlättande interventioner 
är stöd i form av tekniskt, finansiellt, organisatoriskt och emotionellt hänseende. 
Multifacetterade interventioner är en kombination av två eller flera strategier (Nilsen, 
2010). 
Implementeringsaktörer är de chefer och medarbetare som har en aktiv roll i 
implementeringsprocessen. Dessa har alltid en uppfattning och en tanke om vad som är 
av godo i förändringsprocessen. Detta leder senare till att de förmedlar sin ståndpunkt 
utefter deras eget agerande vilket påverkar övriga medarbetare. Dessa kan liknas vid 
förkämpar och innovationsmotståndare. Där förkämpen är personlig intresserad av den 
nya kunskapen och verkar för att den skall införas på bästa sätt, samme kan även 
motverka andra innovationer då de kan motverka den nya kunskapens spridning. En 
innovationsmotståndare är däremot generellt negativt inställd till förändring och strävar 
istället för att upprätthålla kontinuitet och de fasta rutiner som tidigare fanns i 
organisationen (Nilsen, 2010). 
Användare innefattar hur snabbt medarbetarna är kapabla till att adoptera den nya 
kunskapen i jämförelse med andra individer i det sociala spelet. Högutbildade är i större 
utsträckning benägna att använda sig av forskningsbaserade metoder i jämförelse med 
outbildade. Här tillkommer även individens generella tankar och erfarenheter om 
forskningsbaserad kunskap. Här blir således egenskaperna hos medarbetaren det som 
präglar implementeringsprocessen (Nilsen, 2010). 
Inre kontext innefattar de förhållande och egenskaper som ryms inom organisationen. 
Detta benämns vanligtvis som organisationskultur som skapas av gemensamma normer, 
värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas bland organisationens 
medlemmar. Detta får sitt uttryck i tankemönster och handlingar som formar 
organisationens potential. Här ingår även det besläktade uttrycket organisationsklimat 
vilket beskriver arbetsförhållandet mellan personalen och hur de förhåller sig till 
varandra. Cheferna i en organisation är framförallt viktiga kulturskapare då de innehar 
makt gentemot arbetstagarna. Detta förhållande synliggörs i den ”ton” och inställning 
parterna har till varandra. Vilket i sin tur avgör förutsättningar för vilken tolerans som 
finns för nya lösningar och idéer. Tilltron mellan individerna blir således helt avgörande 
för helheten (Nilsen, 2010). 

Yttre kontext innefattar det samhällsförhållande som råder vilket påverkar en 
verksamhet eller organisation utifrån. Dessa förhållanden speglas av den struktur 
människan lever i utifrån två kategorier. Den första delen genom en idéstruktur där 
verklighetsuppfattningar, värderingar och sociala normer ryms. Den andra utgörs av en 
beteendestruktur som innefattar handlingsmönster som uppkommer till följd av 
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människors individuella och kollektiva handlingar.  Forskningen är delvis vag i vilken 
omfattning de yttre förutsättningarna påverkar implementeringen däremot står det klart 
att demografiska och globala ekonomiska krafter får stor betydelse för processen 
(Nilsen, 2010).  
Detta ramverk beskriver en mängd olika faktorer som kan beaktas för att skapa en 
förståelse kring implementeringsprocessen. Det skall dock poängteras att flera faktorer 
flyter samman och det är svårt att isolera framgångsfaktorerna beroende på dess 
komplexitet. Ramverket skall således inte ses som en checklista över självständiga 
framgångsfaktorer, utan denna klassificering syftar primärt till att skapa en överblick 
och förståelse kring de övergripande faktorer som kan inverka på 
implementeringsprocessen. Ramverkets uppgift blir således ett underlag för resonemang 
och reflektioner kring implementeringsprocessen och dess utveckling (Nilsen, 2010). 

Syfte och problemformulering 
Syftet med denna studie är att undersöka hur behandlare uppfattar implementeringen av 
MI inom SiS-ungdomsvård. 

 

• Vilka	  faktorer	  upplevs	  som	  hinder	  eller	  möjligheter	  för	  
användningen	  av	  MI	  som	  ett	  förhållningssätt	  enligt	  
behandlare?	  

 

• Vilka	  strategier	  används	  för	  att	  implementera	  MI	  som	  ett	  
förhållningssätt	  enligt	  behandlare?	  

METOD 
Nedan redovisas studiens metodologiska utgångspunkt samt alla de förutsättningar som 
ligger till grund för det slutgiltiga resultatet av denna undersökning. 

Metodologiska utgångspunkter 
Enligt Thurèn (2007) är positivismen och hermeneutiken två huvudinriktningar inom 
vetenskapsteori. Hartman (2004) förklarar vidare att dessa är utgångspunkter som 
tydligt skiljer sig åt. I positivismen eftersträvas säker kunskap som bygger på 
iakttagelser och observationer från människans fem sinnen. Hyldegaard (2008) påvisar 
att positivism är en enhetsvetenskap där matematik utgör grunden till förklaringarna. 
Hermeneutiken däremot försöker till skillnad från positivismen söka en förståelse 
snarare än en förklaring. Här blir tolkningar om människan och dess handlingar 
centrala. Vilket leder till att forskarens uppgift är att skapa en inlevelse i ett mänskligt, 
socialt och kulturellt sammanhang (Hyldegaard, 2008). 

Med anledning av studiens syfte där vi har undersökt behandlarnas subjektiva 
uppfattningar har denna studie en hermeneutisk utgångspunkt. Begreppet hermeneutik 
har sin härkomst från det grekiska ordet hermeneuein vilket betyder tolka eller förkunna 
(Allwood, 2004). Enligt Patel och Davidsson (2003) kan hermeneutiken härledas ända 
tillbaks till 1600-talet då bibeltexter låg till grund för tolkningar och subjektiva 
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uppfattningar. Med tiden har hermeneutiken formats och vidareutvecklats, idag är det en 
utgångspunkt som ligger till grund för forskning på flera plan inom olika områden. 
Förutsättningarna för att välja denna utgångspunkt grundar sig i en strävan efter att 
skapa en förståelse. Denna förståelse skapas genom att tolka människors beteende, 
upplevelser och handlingar utifrån en subjektiv synvinkel. Med tanke på detta kan 
resultat som grundar sig i forskning med en heurmanutetisk utgångspunkt vara svårt att 
generalisera, dock gör det inte svaren mindre viktiga (Thurén, 2007).  

Val av ansats 
Undersökningen har en kvalitativ ansats vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) 
innebär att datainsamlingen inhämtas från intervjuer och iaktagelser. Den nyvunna 
kunskapen tolkas och analyseras senare av forskaren. Fokus ligger då på att tolka ord 
och meningar för att senare skapa en djupare förståelse kring det angivna 
forskningsobjektet (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativ forskning utgår från ett syfte 
med tillägg av en eller flera forskningsfrågor. Dessa präglar sedan hela 
forskningsprocessen som slutligen avslutas med en analys och de slutsatser som är 
funna kring forskningsobjektet (Bryman, 2011) 
Med tanke på att vi var intresserade av behandlarnas uppfattningar kring 
implementering av MI präglades syftet på bästa sätt med en kvalitativ studie. 

Förförståelse 
Tolkningar kan yttra sig på flera sätt då de alltid bygger på betraktarens förförståelse 
och värderingar. Människan lever och tänker utifrån en kontext och ett sammanhang 
som inte går att undvika. Det går därmed inte isolera forskning helt från den världsbild 
och de uppfattningar som redan existerar, däremot kan en medvetenhet skapa bättre 
förutsättningar för att negativ påverkan inte skall uppstå (Hartman, 2004). 
Förförståelsen till denna studie bottnar i att den ene av oss har genomgått en 
grundutbildning i MI samt arbetat som vikarie på en institution som använder sig av 
förhållningssättet i det vardagliga arbetet. Den andre författaren har också MIs 
grundutbildning och därtill mångårig erfarenhet av förhållningssättet då denne även 
arbetar på en annan institution där MI används aktivt. Det skall även poängteras att vi 
tidigare gjort en litteraturstudie inom området. Med detta sagt är vi båda präglade av MI 
vilket troligtvis har påverkat resultatet i någon riktning. Vi har dock haft en strävan 
under arbetets gång att förhålla oss så kritiskt som möjligt. 

Kvalitetskraven 
För att säkerhetsställa kvalitén i en undersökning krävdes en universell måttstock vilket 
utgör en grund för att resultaten kan anses vara relevanta. Enligt Bryman (2011) så 
ringas kvalitetsaspekten in av begreppet tillförlitlighet som delas in i fyra 
underkategorier. Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 
konfirmera. 
Trovärdighet är motsvarigheten till intern validitet. För att skapa trovärdighet i en 
undersökning krävs det att forskningen bedrivs enligt det regelverk som är uppsatt. 
Detta uppfylls dessutom av att forskaren rapporterar tillbaka resultaten av studien till 
alla berörda parter, för att på så vis bekräfta att tidigare lämnade uppgifter är i samklang 
med verkligheten (Bryman, 2011).  
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Överförbarhet kan liknas vid extern validitet. För att resultaten skall vara överförbara 
krävs fylliga och väl detaljerade svar. Det gäller således att skapa ett djup i sin 
redogörelse där betraktaren kan få en förståelse för hela kontexten. Vilket utmynnar till 
att resultaten senare kan bli applicerbara till andra sammanhang (Bryman, 2011). För att 
resultatet skall prägla sanningen och vara överförbart har vi använt sig av utförliga citat 
och förklarande texter. Detta då det skapar en större överblick gentemot 
forskningsobjektet och att det samtidigt leder till en sammanhängande kontext. 

Pålitlighet kan närmast jämställas med reliabilitet. För att detta skall uppfyllas krävs det 
att forskaren intar en kritisk position där alla steg skall granskas och analyseras. Det 
innefattar även att alla faser och tillvägagångssätt i forskningsprocessen tydligt framgår 
vilket gör det möjligt för utomstående att ta del av både hur undersökningen har 
genomförts och slutresultatet (Bryman, 2011). I metoden är hela arbetsprocessen 
redovisad likväl är undersökningen granskad av studenter, handledare och examinator. 

Möjlighet att styrka och konfirmera kan liknas vid objektivitet. Det handlar således om 
att inta en objektiv synvinkel där varken personliga värderingar eller teoretiska 
inriktningar påverkar forskningsprocessen (Bryman, 2011). Metoden har beskrivits och 
den förförståelse som ligger till grund för undersökningen. Vi har även hjälpt varandra 
att reflektera över värderingar och ställningstagande så en yttre påverkan varit så liten 
som möjligt. 

Planering och genomförande 
Avgränsningar 
Utgångspunkten för urvalet har varit behandlare som arbetar med ungdomar på SiS-
institutioner. För att studien skulle uppfylla kvalitetskraven och visa en rättvis bild 
krävdes kriterier för de behandlare som skulle ingå i den slutgiltiga undersökningen. 
Enligt Bryman (2011) blir detta således ett målinriktat urval vilket i förlängningen leder 
fram till att forskningsfrågorna besvaras på bästa sätt. Kriterierna som vi förhållit oss 
efter var enligt följande: 

- Genomgått SiS-grundutbildning i MI 
- Arbetat minst ett år efter avslutad grundutbildning i MI 
- Arbetat på samma institution minst två år 

Urval 
För att sedan finna intervjupersonerna tog vi personlig kontakt med 
avdelningsföreståndaren där den ene av oss är verksam. Syftet med studien förklarades 
samt de kriterier som krävdes för att intervjupersonerna skulle vara relevanta för 
undersökningen. Därefter fick den person i uppgift att utse en behandlare som var villig 
att ställa upp och samtidigt uppfyllde de krav som tidigare ställt. 
För att finna de övriga intervjupersonerna tog vi kontakt med institutionschefen för en 
liknande verksamhet. Detta var ett aktivt val då vi ansåg att denna person hade störst 
överblick kring verksamheten. Samtal mynnade ut i kontaktuppgifter till en 
avdelningschef som även blev informerad av institutionschefen om att vi skulle höra av 
oss angående undersökningen. Till en början skickades ett mail till denna person där det 
kortfattat beskrevs vilket syftet med studien var och vilka behandlare som skulle kunna 
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tänkas vara aktuella för studien. Med tanke på att fyra intervjupersoner skulle utses från 
samma institution uttrycktes även en önskan om mångfald där flera avdelningar gärna 
fick vara representerade. Senare togs även kontakt med denna person via telefon där det 
ytterligare diskuterades hur allt skulle gå till väga. Detta ledde fram till att 
avdelningschefen utsåg fyra intervjupersoner.  Dessa valdes ut med anledning av att de 
alla var tillgängliga samma dag som vi besökte institutionen och att samtliga uppfyllde 
de krav som ställts. Denna grupp representerades även från tre olika avdelningar vilket 
ledde till en större mångfald än beräknat. Då urvalet nu bestod av fyra separata 
avdelningar från två olika institutioner. 

Sökstrategier 
För att göra denna studie möjlig och skapa en förståelse kring bakomliggande faktorer 
inom de områden som berörs har en stor del av arbetet gått ut på att införskaffa 
kunskap, vilket senare legat till grund för resultatet och dess slutsatser. Framförallt har 
vi läst litteratur som behandlat MI, implementering och ungdomsvård. Strävan efter den 
senaste litteraturen har hela tiden varit i fokus. Den funna litteraturen har kommit från 
tidigare kurser under vår pågående utbildningen. Resterande litteratur har sökts fram 
genom Libris som går att finna i Linnèuniversitetets databas. Vi har även läst in oss på 
den forskning som har varit relevant för undersökningen. De artiklar och avhandlingar 
som vi funnit är även de hämtade från Linnèuniversitetets databaser, då vi använt oss av 
OneSearch, Social Service Abstract, SwePub och Academic Seach Elite. För att finna 
relevant information till studiens syfte har sökområdet avgränsats. Dels har alla 
sökningar varit med alternativt Peer-review för en försäkran om att informationen har en 
vetenskaplig förankring. Dessutom har sökningarna varit begränsade från 2005 och 
framåt. De sökord som använts är enligt följande: Motivational Interviewing, 
implementation, youth och change talk. 

Utformning av intervjuguide 
Bryman (2011) förklarar att en semistrukturerad intervju utformas från teman som 
bygger på frågor vilka baseras på studiens syfte och dess problemformuleringar. Varje 
tema infattar frågor som ställts i en given ordning, men denna intervjuform gör det även 
möjligt med utsvävningar då följdfrågor och andra inlägg kan vara av godo. Vid 
utformningen av en intervjuguide är det viktigt och tänka på att frågorna är tydliga och 
distinkta vilket minskar risken för missuppfattningar. Dalen (2008) förklarar vidare att 
de första frågorna i intervjuguiden bör vara av generell art då det skapar en trygghet hos 
respondenterna som då blir mer benägna att tala fritt från sina egna upplevelser. Utifrån 
dessa förutsättningar skapades intervjuguiden där det till en början utvecklades frågor 
som var relevanta i förhållande till studiens frågeställningar. Därefter blev mönster allt 
mer tydliga och vi kunde således placera dessa frågor i fem olika teman som var enligt 
följande. Inledning, uppstart av implementeringen av MI, utbildningen, användningen 
av MI i praktiken och översiktliga tankar om MI. 

Pilotstudie 
För att undersökningen skulle ge svar åt dess syfte på bästa sätt användes intervjuguiden 
till en början som en pilotintervju då det eventuellt kunde förbättra dess potential. För 
enkelhetens skull valdes en behandlingspedagog ut på samma avdelning där en av oss är 
verksam. Intervjupersonen utsågs med anledning av att denne uppfyllde kraven och att 
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personen i fråga var tillgänglig då vi besökte institutionen. Efter avslutad pilotintervju 
analyserades resultatet, detta ledde dock inte till någon korrigering i intervjuguiden. 
Däremot skapade pilotstudien nya idéer till framtida följdfrågor och den utgjorde även 
en trygghet inför de nästkommande intervjuerna.  

Tillvägagångssätt 
Väl under intervjuerna var vi båda närvarande. En av oss styrde intervjuerna som 
således utgick från den intervjuguide som tidigare skapats. Den andra satt med under 
intervjuerna och lyssnade för att kunna flika in följdfrågor som gjorde berättelserna än 
mer fylliga. Den som styrde intervjun hade möjlighet att ställa följdfrågor men vi tror att 
det var en styrka att ha en person som hela tiden såg samtalet utifrån och kunde lyfta 
intervjuerna till en högre nivå. Alla intervjuer spelades in på två mobiltelefoner då det 
ansågs vara av yttersta vikt för att inte missa och glömma bort viktig information. Efter 
avslutade intervjuer fördes ljudfilerna över till två datorer där de förvarades utom 
räckhåll för obehöriga. Dessa ljudupptagningar transkriberades senare där vi båda var 
delaktiga genom hela processen. För att underlätta detta arbete användes ett program 
vars namn är ”Express Scribe Pro”. Detta då programmet kan sänka hastigheten på 
ljudfilen vilket var till stor behjälplighet. Bryman (2011) rekommenderar att varje 
mening dokumenteras ordagrant vilket till synes borde vara en enkel och oproblematisk 
process. Det är dock en viktig del i arbetet beroende på att en felskrivning kan förändra 
en hel mening och leda till att resultatet i slutändan blir något som inte präglar 
sanningen. Enligt Bryman (2011) är det oftast koncentrationsproblem som ligger till 
grund för dessa fel, skrivprocessen är lång och mekanisk vilket leder till trötthet. Med 
detta sagt har dessa råd följts, vilket i praktiken har lett till frekventa pauser och en 
noggrannhet genom hela transkriberingen. 

Analys 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är det viktigt att börja med analysen i ett tidigt skede 
efter det att allt material är insamlat. Detta på grund av att intervjuerna fortfarande är 
färskt i minnet och att de transkriberade texterna då blir mer levande och enklare att 
bearbeta. Vid detta tillfälle fanns väldigt mycket text som hade varit svårtolkad utan en 
tydlig struktur och en plan för att finna den informationen som var relevant för studien. 
Vi valde att använda oss av meningskoncentrering som enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) används för att bryta ner och koncentrera en stor textmassa till mindre och mer 
behändiga meningar. Detta sker utifrån fem givna steg som framgår enligt nedan.  

1. I den inledande fasen gäller det att skapa en stor och tydlig översikt kring alla 
utskrifter. För att få en så bred syn som möjligt krävs det att texterna bearbetas såväl 
noggrant som flera gånger då det minskar risken för att relevant information 
undkommer (Kvale & Brinkmann, 2009). I praktiken lästes dessa texter på var sitt håll 
för att skapa en större förståelse från två olika perspektiv, detta blev även en försäkring 
så relevant information inte skulle missas. Vi delade sedan med oss av de tankar och 
funderingar som uppstått för att senare gå vidare till nästa steg. 
2. Den andra fasen går ut på att urskilja meningar som direkt kan kopplas eller härledas 
till undersökningens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna fas 
arbetade vi återigen individuellt till en början. Därefter granskades texterna men denna 
gång strök vi även under allt som kunde kopplas till syftet och forskningsfrågorna. 
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Efteråt jämfördes resultatet för att sedan kunna klippa ut de texter som ansågs vara 
relevanta. 
3. I den tredje fasen används de urskilda meningarna till att skapa teman och rubriker 
(Kvale & Brinkmann, 2009). I denna fas satt vi tillsammans för att fördela de utklippta 
texterna i de teman som då gick att urskilja. 

4. I den fjärde fasen granskas dessa meningar utifrån studiens syfte och frågeställningar 
(Brinkmann & Kvale, 2009). Återigen granskades om resultatet återspeglades i syftet 
och frågeställningarna. 
5. I den femte och sista fasen knyts hela intervjuerna samman med de nyfunna 
meningarna och dess teman (Kvale & Brinkmann, 2009). Då alla texter var granskade 
och sorterade kunde resultatet börja sammanställas. Tydliga mönster hade uppstått då de 
urklippta meningarna och texterna var sorterade efter dess innehåll. Detta ledde till att 
varje tema fick ett namn så resultatet blev mera överskådligt och lättare att förstå.  

Etiska riktlinjer 
För att en undersökning av detta slag skall vara försvarbar och godkännas krävs etiska 
principer. Enligt Vetenskapsrådet (2011) kan dessa etiska aspekter sammanfattas i fyra 
olika kategorier. Dessa bygger på integritet, frivillighet, anonymitet och konfidentialitet. 
Innan varje intervju fick respondenterna ta del av dessa principer i en kort 
sammanfattning vilket framgår av det missiv som återfinns som bilaga ett. 

Informationskravet 
Innan en kvalitativ undersökning kan äga rum är det av yttersta vikt att respondenterna 
får ta del av all information som de har rätt till. Forskarens uppgift är att tydligt 
informera om studiens syfte och utformning så att respondenterna kan känna sig trygga 
under hela processen. Det handlar således om att skapa en medvetenhet hos 
respondenterna och reda ut eventuella oklarheter (Vetenskapsrådet, 2011). Detta 
återspeglas i studien då vi har haft som avsikt att informera respondenterna om 
undersökningens syfte och dess villkor längst med hela processen. Vid en första kontakt 
delgavs information om att undersökningen skedde på frivillig basis och att 
respondenterna hade rätt till att avbryta sin medverkan under hela processen. Här var vi 
även tydliga med att intervjuerna skulle komma att spelas in på band vilket sågs som en 
förutsättning för ett deltagande i undersökningen. Det fanns även en tanke om att ju mer 
välinformerade respondenterna var om studiens syfte och dess process skulle förebygga 
eventuella avhopp senare i forskningsprocessen.  

Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet visar att deltagandet sker på frivillig basis och kan avbrytas under hela 
processen. Det är upp till de medverkande respondenterna att ta ställning till i vilken 
utsträckning de vill medverka. Då frågor känns obekväma har respondenterna rätt att 
avstå och svara, det ska med andra ord alltid ske på deras villkor. Om en respondent 
bestämmer sig för att avstå från en undersökning får ingen påverkan eller påtryckningar 
existera för att uppfattningen ska ändras. Material som framkommit får heller inte 
utnyttjas om respondenten nu helt vill avstå från undersökningen. Det gäller således 
som forskare att få respondenterna att reflektera över dessa delar så ingenting görs mot 
respondenternas vilja (Vetenskapsrådet, 2011). Genom undersökningen hade vi som 
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avsikt att klarlägga dessa förutsättningar redan vid första kontakten. Utav tidigare 
erfarenheter så kan saker och ting förändras, därför blev det även en självklarhet att 
även påminna respondenterna om att allt sker med hjälp av deras godkännande genom 
hela forskningsprocessen.  

Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet finns för att skydda respondenterna så inga uppgifter som 
lämnats kan spridas till obehöriga eller på något sätt härledas till dem. Forskarens 
uppgift blir således att materialet som samlas in skall antecknas, lagras och 
avrapporteras. När det gäller etiskt känsliga uppgifter har även forskaren tystnadsplikt. I 
praktiken innebär detta krav att det skall vara omöjligt för utomstående att koppla det 
slutgiltiga materialet till en specifik person eller händelse (Vetenskapsrådet, 2011). Till 
att börja med så har de ljudupptagningar och de transkriberade texterna förvarats på ett 
sådant sätt att det inte går att tillgå för utomstående parter. Allt material har sedan 
avidentifieras. Varken citat eller omskrivningar kan härledas till vem som sagt vad. 
Detta har förhoppningsvis även gynnat undersökningen då behandlarna har kunnat vara 
mer frispråkiga och inte behövt vara rädda för att trampa någon på tårna. 

Nyttjandekravet 
För att forskning skall bedrivas på goda grunder så krävs även att inga uppgifter får 
utnyttjas till något annat än studiens syfte. Det är alltså inte försvarbart att överföra 
materialet till ett annat sammanhang. Undantag kan dock göras om alla parter är överens 
och det inte föreligger några risker för respondenterna eller övriga inblandande 
(Vetenskapsrådet, 2011). För denna studie kommer detta innebära att all information 
som samlas in endast kommer användas till denna undersökning. Informationen 
kommer således inte kunna utnyttjas av tredje part. 

RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras det insamlade intervjumaterialet. Resultatet baseras på de fem 
intervjuerna som är genomförda. Vi har valt att inte namnge dessa personer med varken 
namn eller nummer för att värna om intervjupersonernas integritet. Det går inte koppla 
varken citat eller formulering till någon specifik person eller verksamhet. Av analysen 
att döma är det tydligt att MI inte implementeras likadant på olika avdelningar trots att 
flertalet av dessa tillhör samma institution. Detta medför att uppfattningarna i vissa fall 
går isär men det finns även många gemensamma beröringspunkter där behandlarna är 
eniga och tänker i liknande banor. Oavsett i vilken utsträckning förhållningssättet 
används på avdelningarna finns det teman som ständigt återkommer för vad som är 
avgörande i implementeringsprocessen. 

Fördelar som möjliggör implementeringen av MI 
Utbildningen 
Enligt samtliga intervjupersoner som ingick i studien upplevdes grundutbildningen i MI 
vara bra. Vissa var skeptiska till en början men utbildningen uppfattades senare som 
lärorik, givande och proffsigt utförd. Två av behandlarna upplevde att utbildningen 
bidrog till att de började tänka och reflektera mer över sitt eget beteende. Detta ledde i 
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sin tur till att de kunde sätta ord på sina egna handlingar i mötet med ungdomarna. 
Utbildningen beskrevs vidare som lättförståelig där varje delmoment utgjorde en 
funktion som fick betydelse för helheten, vilket senare bidrog till att en röd tråd kunde 
urskiljas utbildningen igenom. 

Jag kan säga så här, det var en riktigt bra utbildning! Allting var 
med som man kan använda sig av i arbetet… 

Flera av behandlarna uttryckte att utbildningarnas föreläsare var passionerade och 
duktiga på att förmedla förhållningssättet. Vilket framkom både i ord och av 
behandlarnas kroppsspråk att döma som tydligt beskrev den positiva energi som 
förmedlats.  

Jag tyckte det var en väldigt bra utbildning, den var rolig och det 
var många man träffade utifrån andra institutionen… och sen tyckte 
jag den var intressant. Nu kommer jag inte ihåg vad den föreläsaren 
hette men han var bra från början till slut… han var väldigt bra 
engagerad otroligt engagerad. Man liksom såg att det lyste intresse 
och sådan människor är roliga att lyssna på. 

Det var inte någon av intervjupersonerna som hade kritik mot utbildningen utan 
behandlarna upplevde att alla delar som ingick var relevanta och applicerbara i det 
dagliga arbetet. Med andra ord levde utbildningen upp till dess potential vilket borde 
leda till att kunskapen skulle kunna användas i det praktiska arbetet. 

Jag tycker den utbildningen är bra, sen har jag som person lite svårt 
att ta till det… lite svårt för sådant som de här rollspelen och jobba 
aktivt under utbildningen då... Men annars själva utbildningen 
tycker jag är jätte bra som vi fick… mycket. 

Eldsjälar 
Enligt flera behandlare fokuserade vissa avdelningar mer på MI än andra. Detta berodde 
till stor del på om avdelningen hade tillgång till en eller flera personer som hade en 
drivkraft där förhållningssättet framhölls aktivt. Dessa personer hade sedan påverkan på 
hela avdelningen då deras engagemang smittade av sig. En intervjuperson illustrerar 
detta genom att berätta hur det var på avdelningen för ett par år sedan. Då fanns en 
specifik person som hade ett brinnande intresse för MI, vilket ledde till att 
intervjupersonen senare upplevde att hela avdelningen utstrålade MI-anda. Detta då 
både chefer och behandlingspersonal dagligen blev påminda om förhållningssättet. Flera 
av dessa blev även drivkrafter som aktivt arbetade för att hålla förhållningssättet 
levande. Det skapades då flera forum där personalen fick utveckla sina kunskaper och 
behandlaren uppfattade att det fanns en helt annan acceptans för vilken tid som ägnades 
åt MI. 

Han drev den frågan och han hade en del som drev den frågan med 
honom. Sen när de här försvinner, de här pelarna. Då raseras det 
lite grann, lite så att säga. Det är som ett hus ungefär, bara att man 
tar bort väggarna faller taket. 

En annan intervjuperson berättade att han och två kollegor nyligen hade tillsatt en grupp 
som bildats med anledning av att hålla förhållningssättet levande. De var nu i 
planeringsstadiet där gruppens målsättning var att hitta nya forum och möjligheter då 
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personalen skulle kunna utveckla och bevara sina kunskaper i MI. Enligt respondenten 
hade förhållningssättet stagnerat de sista åren och för att återigen väcka det till liv 
krävdes aktiva åtgärder. 

Den gruppen vi har tillsatt nu. Vi ska se när vi kan träffas lite på vår 
lediga tid eller innan jobbet. Om det går och pusha på folket med 
och liksom prata, det är så man får gå till väga… Det krävs att vi 
jobbar aktivt med det här nu om det ska kunna fungera i framtiden 
också… 

Flera respondenter uttryckte även att vardagliga samtal kring MI förbättrade dess 
potential. Dessa samtal uppstod inte av sig självt utan de grundar sig i ett intresse där 
behandlare som inleder en sådan konversation tror på förhållningssättet och har en tanke 
om att reflektioner får en positiv betydelse. En behandlare förklarade att 
förhållningssättet till stor del överlevt på dennes avdelning på grund av att personalen 
ofta gav feedback och positiv kritik som drevs av motiverade personer. Detta blev helt 
avgörande då det inte fanns några andra större forum som vidareutvecklade 
förhållningssättet. 

Vi har kanske haft någon boost-dag och och lite så. Att man vid 
något tillfälle lyfter lite på det på personalmöte lite kortfattat. Men 
annars är det ju att man säger till varandra, du det där gjorde du 
riktigt bra. Hörde du själv hur du jobbade med med öppna frågor 
eller du backade liksom och tog in och lät honom prata och du bara 
liksom bekräftade. Så att man berömmer varandra eller ger 
varandra lite feedback när man jobbar 

En intervjuperson uttryckte att personer som utstrålar engagemang och som arbetar 
aktivt för sin sak bidrar med egen kunskap. Men påpekar att de framförallt bidrar till att 
det skapas ringar på vattnet. Vilket leder till en kedjereaktion som har betydligt större 
potential.  

Organisationens struktur 
Föregående avsnitt leder till stor del in på organisationens struktur. Beroende på att 
strukturen för MIs implementering står och faller med personalens och chefernas 
intresse för att hålla förhållningssättet vid liv. Där det fanns intresse skapades även till 
viss del en struktur som bidrog till att hela personalstyrkan blev involverad. Detta 
illustrerades framförallt av intervjupersonen som berättade om att det tidigare varit en 
person som aktivt arbetat för MI på avdelningen. Detta skapade ringar på vattnet där fler 
personer fick aktiva roller i implementeringsprocessen. Det blev då en tydligare struktur 
kring hur och varför man skulle arbeta med MI i hela organisationen, från 
institutionschef till behandlingspersonal. 

Detta blir även belyst av en respondent som berättar att de tillsatt en grupp som nu 
skulle arbeta aktivt för att upprätthålla en tydligare struktur kring förhållningssättets roll 
på institutionen. Där forum och punkter skapades så förhållningssättet återigen ämnades 
bli en del av vardagen. 
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Hinder som motverkar implementeringen av MI 
Toppstyrd utbildning 
Som tidigare har framgått var samtliga intervjupersoner väldigt nöjda med själva 
utbildningen, däremot var inte alla lika positivt inställda till att personalen mer eller 
mindre tvingades gå utbildningarna. Denna uppfattning skall dock inte generaliseras då 
delade meningar rådde men faktum kvarstår att ett par behandlare uppfattade 
utbildningarna som påtvingad. Detta ledde till att en negativ inställning skapades på 
förhand hos vissa behandlare. 

Så här tycker jag om MI… Det passar en del personal väldigt bra att 
jobba efter det, andra kanske inte passar lika bra och det måste man 
också ta hänsyn till. För jag tror att påtvinga någon MI som inte 
känner sig bekväm med det här, då kan det bli fel. 

En intervjuperson berättade att kunskap som kom från högre ort som inte grundats i 
behandlarens intresse för utbildningen föll på sitt egna grepp. Detta då respondenten 
förklarade att en påtvingad kunskap snarare motverkar dess existens vilket leder till 
missnöje i hela personalgruppen. Denna behandlare upplevde att det var flera som 
tänkte i dessa banor då arbetsgivaren presenterade utbildningen och menar vidare att 
finns det ingen glöd från början för denna typ av utbildningar blir också resultatet 
därefter. 

Jag kan återkoppla till mig själv liksom, jag är intresserad av 
dykning så jag lärde mig att dyka. Och då gör man det ordentligt. 
Om MI inte är lika intressant då blir det inte… det blir inte hundra 
procent energi på det. 

En respondent förklarar vidare att bara för man blir påtvingad en utbildning så behöver 
inte allt bli negativt. Men denne poängterar att intresset svalnar vilket leder till att 
många troligtvis inte blir lika villiga att engagera sig som de annars troligtvis hade gjort.  

Ja det var både ett krav och en viss frivillighet att gå den… Men de 
vill att det ska implementeras mer MI i vårt arbete så att säga. 

Krav eller inte är tillsynes en subjektiv bedömning som bara betraktaren kan avgöra. 
Behandlarna är trots allt eniga om att det finns riktlinjer där personalen bör genomföra 
utbildningen vilket medför ett visst missnöje om att inte delta på frivilliga grunder. 

Tiden är knapp 
Att det inte finns tillräckligt med tid för att upprätthålla förhållningssättet är tydligt då 
samtliga intervjupersoner i någon omfattning nämner tidsbrist. Detta yttrar sig i att 
behandlare inte upplever möjlighet till att det finns utrymme för träning och reflektion 
av MI. Utan det är något som kommer långt ner på listan då andra saker blir viktigare. 
Det blir helt enkelt en del i arbetet som prioriteras lågt i förhållande till andra mer akuta 
åtgärder. En behandlare uttrycker att det ibland kan finnas tid för träningen men bara 
under korta sekvenser, fördjupningsdagar eller dylikt känns helt orimligt. Detta då 
behandlaren förklarar att det absolut inte finns tid för några längre utsvävningar när det 
gäller fördjupningar då fokus hela tiden ligger på det som är viktigaste för dagen.  
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Det var massa grejer, personal slutar och allt annat… Det blir att 
man skjuter på det, det kommer någonting emellan hela tiden och 
sådant tryck som vi har haft nu under ett år här. Vi har inte haft 
sådan tid då… 

Att tiden är knapp är alla rörande överens om, däremot uppfattas detta på olika sätt av 
behandlarna. Vissa är uppgivna och menar att tiden inte finns medan andra slåss för att 
få utnyttja den. En behandlare uttrycker att det handlar om att ge och ta där det gäller 
föra fram sina åsikter om vad som är viktigt i arbetet med ungdomarna. Tiden finns 
enligt denna respondent men den konkurrerar med mycket annat vilket leder till att det 
gäller att klargöra varför det är så viktigt med MI. 

Du får alltid möjlighet att utveckla det du vill göra så att säga… Det 
är ingen som stoppar dig och framförallt inte inom Motiverande 
samtal och återfallsprevention eller olika metoder som man kan 
jobba med. Det är sådant som du måste ha egentligen så det finns 
inget stopp utan brinner du för det så kommer du alltid komma fram 
den vägen., det är inga konstigheter. Det som alltid blir svårt är så 
att säga tiden, tiden att få. Få tid till sig själv och vill man då 
försöka nå ut till resterande i gruppen så är det tiden man slåss för. 
Det är näbbar och klor… 

Att mer tid skulle avsättas där behandlarna kunde få chans att etablera och utvidga sina 
kunskaper från grundutbildningen var något som ständigt återkom i flera sammanhang. 
Vad mer tid skulle kunna innebära sammanfattas väldigt konkret i citatet nedan. 

Det finns vissa enkla grejer som öppna frågor… diskrepans i vad 
elever vill och var han är någonstans, det är sådana grejer som de 
flesta kan ta till sig. Sen finns det väldigt mycket mer man kan säga. 
Då behöver man mer erfarenhet och sitta mer och jobba med det här 
och den tiden kanske man inte kan plocka fram heller. Det är… tror 
jag ett problem som vi har… 

Motivationen 
Oavsett i vilken utsträckning förhållningssätten har använts på de olika avdelningarna så 
har alla varit rörande överens om att motivation är en förutsättning för dess existens, då 
det är källan till all vidareutveckling. Detta har belysts från flera olika perspektiv. En 
behandlare uttryckte att det inte fanns någon MI-anda på den avdelningen där denne 
arbetade. Detta med anledning av att ingen varken hade drivkraft eller intresse att arbeta 
aktivt med förhållningssätten. Det var ingen som var emot MI på avdelningen men med 
anledning av att ingen gick i bräschen för hur man skulle ta till vara på kunskapen efter 
grundutbildningen rann förhållningssättet ut i sanden.  

Det du bör ha är någon som är drivande, som verkligen brinner för 
den här frågan därför att det oftast är dem som tar upp det. Det är 
dem som ser till att få den här tiden någonstans. Finns det ingen 
sådan är det väldigt lätt att det alltså blir en stagnation, tyvärr. För 
egentligen skulle du behöva hela tiden folk som jobbar för olika 
saker och dessutom kan ta upp att fler blir utbildade. Men det går 
alltid i vågor det där, det är lite beroende vad du har för personal 
som jobbar också, var deras intresse ligger. 
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Flera behandlare uttryckte en beklagan över att ingen hade ork eller intresse nog för att 
skapa forum där MI fick en tydlig plats. Flera respondenter yttrade att det bara skulle 
räcka med någon på varje avdelning för att MI-andan skulle väckas till liv och återigen 
bli en del av vardagen. På institutionen ingick personalen i arbetslag där dessa grupper 
blev relativt självständiga gentemot övrig personal. Detta ledde till att arbetslagen till 
stor del utformade sitt eget förhållningssätt eller åtminstone vidareutvecklade det. 
Fanns då inte motivationen i gruppen försvann bränslet till att hålla förhållningssättet 
vid liv, vilket var fallet i de flesta arbetslagen.  

Sen är det så här, det skulle vara väldigt lyckat om det kunde vara 
någon från varje lag som brinner för MI för då kan man ta 
lagdiskussioner. Så att man sitter och diskuterar inom laget just det 
här med MI och vilka fördelar man kan ha och hur man kan använda 
sig av det…  

En behandlare förklarade att implementeringen hade stannat upp då det endast fanns en 
drivande person som arbetade aktivt för att hålla förhållningssättet vid liv. Denna person 
hade trots sitt eget engagemang fått svårt att få med övriga gruppen då de hellre 
prioriterade andra saker i arbetet. Trots att motivationen från en part var drivande så 
blev det i detta fall ingen kedjereaktion på grund utav att denne inte lyckades motivera 
de andra på avdelningen. 

Som min kollega här som har gått vidareutbildningen sa något 
sådant, hon uttrycker det lite att hon får svårt och få hjälp att hålla 
det levande och jobba med det då va… hon har ju massa kunskaper 
som hon behöver utveckla och om inte vi då är lyhörda för det så 
blir det ju då bekymmer… 

Strukturen 
Organisationens struktur kring implementeringen av MI infattar flera olika delar. Här är 
behandlarna eniga om att det till viss del brister på flera punkter. Den generella 
uppfattningen är att de alla genomgått en utbildning men utan att det funnits en tydlig 
strategi för vad den skall leda till. En behandlare illustrerade det genom att förklara en 
känsla av att utbildningen utfördes på kommando utan att ledningen tänkt igenom vad 
syftet skulle vara på längre sikt. Vidare uttryckte denna behandlare en upplevelse om att 
utbildningen var slutmålet istället för vad den skulle leda till. Efter avslutad 
grundutbildning blev det upp till var och en hur den skulle utnyttjas.  

Nej… Det tycker jag väl egentligen inte vad slutmålet är med det. 
Utan målet var mer att gå utbildningen sen fanns det liksom ingen 
riktigt strategi längre fram i tiden… Mer än att försöka använda det 
i arbetet så att säga… 

Det finns inga särskilda forum där MI får vara en stående punkt vilket gör att 
återkoppling och reflektion kring det arbete som sker inte synliggörs. Någon nämner att 
det emellanåt kan tas upp på personalmöten men då är det inte mer än kortare sekvenser 
som knappast tillför något. Flertalet av respondenterna efterlyser mer träning och 
reflektion kring förhållningssättet som kontinuerligt återkommer. En intervjuperson 
uttrycker att tryggheten i förhållningssättet minskar då man inte aktivt arbetar med det, 
vilket enligt denna person leder till att ungdomarna inte får samma bemötande som de 
annars hade fått. 
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Man kan säga rätt saker till eleven och jobba med rätt sak men man 
har svårt och förstå… Nej man reflekterar inte varför man gör si och 
så, vad slutresultatet kan bli så att säga. Så att man blir trygg i det… 
Uppfräschning skulle göra så man kan plocka fram det snabbare och 
använda det mer hela tiden. Man kan också reflektera över att 
använda det då. 

En behandlare uttrycker att det generera negativ effekt när någon använder sig av 
förhållningssättet då de inte är säkra i sin roll som MI-utövare. Vilket i de flesta fall 
enligt behandlaren kan härledas till för låg träningsdos. Detta då denne har upplevt 
behandlare som är så osäkra i sin roll att de låter som en bandspelare som pratar efter 
manus. Enligt behandlaren kan detta fenomen bli väl tydligt i vissa fall, särskilt efter 
utbildningar då hela förhållningssättet är nytt. Respondenten menar vidare att det alltid 
kommer förbli så om inte något görs åt saken, där det skapas en tydlig plan för hur 
förhållningssättet skall användas och hållas levande. Behandlaren uttrycker även att det 
krävs upprepad återkoppling där det ges chans till reflektion om vad som fungerar bra 
och vad som skulle kunna göras bättre. 

Och lite grann tyvärr, så är det så här att man tappar ju de här 
bitarna… Det är ungefär som på avdelningsmötena, det finns ingen 
punkt för det här. Har man en sådan punkt så kanske man kan väcka 
upp något… Visst har man en grundutbildning som man kan 
använda mycket utan man tänker på det… Men jag tror att som jag 
sa innan, för att det ska kunna vara någonting som fullt ut används 
aktivt så som att det skulle genomsyra hela verksamheten så skulle 
det behövas mer tätare uppfräschning och repetition och sådant. 
Tror jag… 

Flera behandlare poängterar även att de arbetar på intuition där verksamheten styrs av 
en mängd olika faktorer. Vilket leder till att det är svårt att få alla rutiner att fungera 
och löpa kontinuerligt. En behandlare uttrycker att det är svårt för utomstående och 
förstå hur komplext deras arbete med ungdomarna ibland kan vara men tillägger att 
tydligare linjer från högsta chef till behandlare skulle underlätta arbetet då det skulle 
skapa och synliggöra en röd tråd. 

I en statlig myndighet alltså, då tycker jag att… att styrningen på 
något sätt kanske skulle varit hårdare från SiS. Att man skulle 
implementera mycket tydligare och haft en mer långsiktig plan än 
vad man hade… 

Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis kan det sägas att MIs grundutbildning upplevs ha alla de 
ingredienser som krävs för att den senare skall kunna implementeras till det praktiska 
arbetet på institutionen. För att detta skall ske krävs det någon brinnande kraft som 
aktivt arbetar för förhållningssättets mandat. Om inte denna drivkraft funnits har 
implementeringen delvis stannat upp utan att vidareutvecklas. Detta har även påverkat 
strukturens utformning då den är i behov av ett aktivt engagemang både från chefer och 
behandlingspersonal. Grundstrukturen kring förhållningssättet har även den uppfattats 
som vag då flera intervjupersoner vittnat om att det inte funnits en långsiktig plan kring 
utbildningen. Målet var enligt en respondent att genomgå utbildningen, inte vad den 
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senare skulle generera till. Tidsbrist var även ett återkommande tema som till stor del 
påverkade implementeringsprocessen då förhållningssättet kom långt ner på 
prioriteringslistan.  

Citatet nedan sammanfattar flera delar som ständigt varit återkommande i denna 
undersökning. 

Det hade varit roligt om man fått mer input, haft mer möjlighet att 
träna. Och kanske att man haft en tydligare linje också på 
institutionen. Hur man vill att vi ska använda det och hur vi ska 
implementera det tydligare. Det tror jag hade bidragit till mycket till 
det vardagliga på institutionen. Både för oss som jobbar här och för 
dem som tillfälligt vistas här… 

Teoretisk problematisering 
Efter att ha analyserat resultatet är det tydligt att delarna som haft betydelse för 
implementeringsprocessen i flera avseenden påverkar varandra.  Det bildas 
kedjereaktioner där det ibland kan vara svårt att avgöra vad som är roten till problemet. 
Det står dock klart att behandlarna upplever både styrkor och svagheter i 
implementeringsprocessen av MI.  

För att klargöra begreppen används implementeringsteorin, vilket illustrerar de faktorer 
som har betydelse för processen. Implementeringsobjektet innefattar den kunskapen som 
skall implementeras in i verksamheten. Grunden för detta är hur förståelig kunskapen 
uppfattas och i vilken utsträckning den kan förbättra resultatet, där den nya kunskapen 
sätts i relation till tidigare alternativ (Nilsen, 2011). Den generella uppfattningen var 
tydligt positiv då utbildningen beskrevs hålla hög kvalitet, där alla behandlare såg klara 
fördelar med förhållningssättet. Utbildningen beskrevs även som förståelig där 
färdigheterna sedan var möjliga att koppla till praktiken. Det negativa under denna 
kategori var att ett par behandlare upplevde utbildningen som påtvingad vilket ledde till 
att intresset för implementeringsobjektet svalnade. Trots detta var de senare nöjda med 
den faktiska utbildningen.  
Implementeringsaktiviteter innefattar de sysslor och strategier som används för att 
sprida och förmedla den nya kunskapen in i verksamheten (Nilsen, 2011). Här upplever 
behandlarna tydliga brister i implementeringen av förhållningssättet. Framförallt med 
anledningen av en sviktande struktur där flera behandlare uttryckt att de inte ser en 
långsiktig plan för hur kunskapen skall införas och hållas levande i det praktiska arbetet. 
En respondent uttryckte att denne upplevde att utbildningen var målet vilket till stor del 
sammanfattar bristerna i spridningen av kunskapen. De flesta av behandlarna upplevde 
att det inte fanns några forum där förhållningssättet kunde hållas levande och utvecklas. 
Tidsbrist var något som även ständigt återkom i behandlarnas berättelser vilket också 
kan kopplas till denna kategori. Där samtliga respondenter uttryckte att det inte fanns 
tillräckligt med avsatt tid för att hålla förhållningssättet levande.  

Implementeringsaktörer är de chefer och medarbetare som har en aktiv roll i 
implementeringsprocessen, dessa kan liknas vid förkämpar och innovationsmotståndare 
(Nilsen, 2011). För att förhållningssättet skulle hållas levande var det av yttersta vikt att 
en eller flera förkämpar befann sig på avdelningarna. Detta då det inte fanns någon 
grundstruktur i implementeringen vilket ledde till att dessa personer var de som kunde 
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skapa en struktur och bilda forum som på sikt gynnade förhållningssättet. På 
avdelningar där det inte fanns någon förkämpe fanns det heller inga samtal kring MI 
vilket gjorde dess implementering obefintlig. Det fanns egentligen inga tydliga 
innovationsmotståndare. Däremot hade några behandlare drag av detta då de upplevde 
en dålig struktur som ledde till ett visst motstånd. 

Användare innefattar hur snabbt medarbetarna är kapabla till att adoptera den nya 
kunskapen i jämförelse med andra individer i det sociala spelet (Nilsen, 2011). 
Behandlarna upplevdes varit kapabla till att införskaffa den nya kunskapen då alla i 
grunden haft adekvata utbildningar. 

Inre kontext innefattar de förhållanden och egenskaper som ryms inom organisationen. 
Detta tar sitt uttryck i tankemönster och handlingar som formar organisationens 
potential (Nilsen, 2011). Detta återspeglades i avdelningarnas olika syn på 
förhållningssättets användning. Vissa avdelningar hade en högre tilltro till 
förhållningssättet vilket resulterade i att ett visst arbetsklimat skapades utefter 
personalens tankar och värderingar. För att synliggöra detta kan vi relatera till den 
avdelning som tillsatt en grupp vars uppgift var att utveckla förhållningssättets potential. 
Detta uppstod till stor del för att arbetsklimatet tillät detta då det ständigt fanns en 
dialog kring MI. På andra avdelningar hade detta troligtvis inte varit möjligt i dagsläget 
utan att arbetsklimatet ändrats.  

Yttre kontext innefattar det samhällsförhållande som råder vilket påverkar en 
verksamhet utifrån (Nilsen, 2011). Utifrån denna studie är det svårt att dra några 
slutsatser av denna kategori. 
Detta ramverk beskriver än mängd olika faktorer som kan beaktas för att skapa en 
förståelse kring implementeringsprocessen. Det skall dock poängteras att flera faktorer 
flyter samman och att det är svårt att isolera framgångsfaktorerna beroende på dess 
komplexitet. Ramverkets uppgift är att utgöra ett underlag för resonemang och 
reflektioner kring implementeringsprocessen och dess utveckling (Nilsen, 2011). Efter 
att resultatet analyserats blev detta allt mer tydligt. Detta då faktorerna går in i varandra 
vilket gör att det många gånger är svårt att särskilja vad som är vad. Klart står ändå att 
behandlarna upplever ett flertal brister i implementeringsprocessen som direkt går att 
koppla till teorin. Detta tar sitt uttryck i att flera av behandlarna inte upplever att deras 
avdelning utstrålar MI-anda. 

DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras metodens tillvägagångssätt där studiens styrkor och svagheter 
avhandlas. Vidare diskuteras resultatet och vilka konsekvenser det för med sig med 
stöttning av tidigare forskning. Slutligen förs en dialog kring vad vidare forskning kan 
göra med denna studie. 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att belysa behandlares uppfattningar om hur MI implementerats inom 
SiS-ungdomsvård. Med anledning av detta blev utgångspunkten för denna undersökning 
av hermeneutisk forskningstradition. För att införskaffa underlag till resultatet bestämde 
vi oss för att intervjua fem behandlare. Det blev således en kvalitativ ansats som 
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baserades på semistrukturerade intervjuer. Detta då det skulle besvara syftet och dess 
forskningsfrågor på bästa sätt.  
För att göra studien möjlig läste vi in oss på de områden som ansågs vara relevanta till 
undersökningens syfte. Med tanke på att vi tidigare gjort en litteraturstudie om MI 
föranledde det en viss grundkunskap. Därmed krävdes bara ytterligare kompletteringar 
för att införskaffa den förståelse som var nödvändig. Detta föranledde att resterande 
litteratur och forskning hittades. Däremot när implementeringsteorin lästes in fanns 
tydliga brister. Detta med anledning av att vikten av att förstå helheten till viss del 
underskattades vilket medförde att en helhetssyn av teorin först kunde urskiljas i slutet 
av arbetsprocessen. Vad det har fått för betydelse för studien är svårt att svara på men 
det hade eventuellt kunnat medföra att intervjuguiden utformats något tydligare. Vilket i 
sin tur hade kunnat leda till att forskningsfrågorna besvarats än bättre. 
För att finna intervjupersonerna avgränsades urvalet med tre kriterier. Detta har upplevts 
som en styrka under hela processen då det har varit en försäkran om att respondenterna 
har varit representativa för studien. Respondenterna hittades senare med hjälp av en 
avdelningschef som fick i uppdrag att utse dessa utifrån de krav som tidigare ställts. 
Detta skulle kunna leda till att avdelningschefen valde en viss typ av människor som 
hade en bestämd åsikt om MI och dess implementering. Men då mångfald önskades och 
intervjupersonerna senare representerades från sammanlagt fyra olika avdelningar 
försvann denna oro. 
Pilotintervjun som genomfördes ledde inte till några korrigeringar, däremot skapade den 
en trygghet till övriga intervjuer vilket förmodligen har påverkat slutresultatet. 
Intervjuguiden har varit saklig och givet svar åt det vi önskat veta. Den har varit väl 
utformad och infattat alla de delar som har krävts för att besvara syftet och dess 
forskningsfrågor. De semistrukturerade intervjuerna fungerade bra då den ena 
författaren var styrande medan den andre författaren flikade in följdfrågor. När 
resultatet senare analyserades sågs detta som en styrka då den andra personen ledde in 
på följdfrågor som annars inte hade tagits upp.  
I analysen användes meningskoncentrering vilket vi anser var en bra metod för att bryta 
ner och finna det som var relevant i förhållande till studiens syfte. I efterhand skulle nog 
intervjuerna utförts någon vecka tidigare så resultatet kunde analyseras under en större 
tidsram, detta då transkriberingen tog längre tid än befarat. Om det skulle förbättra 
undersökningen är svårt att svara på men det hade i varje fall medfört en minskad stress 
under de sista veckorna av studien.  

Resultatdiskussion 
Grundutbildningen ansågs vara väldigt bra då samtliga behandlare uttryckte lovord till 
både föreläsare och den kunskap som förmedlades. Trots det utnyttjades 
förhållningssättet knappt alls på vissa avdelningar. Varför det blev så beror på flera 
faktorer som till synes går in i varandra. 

Faktorerna flyter samman 
Resultatet hade kunnat ställas upp på annat sätt där strukturen kunde varit överst med 
tanke på att den kanske utgör störst påverkan på implementeringsprocessen. 
Anledningen till att resultatet presenterades på detta vis var att grundstrukturen för 
implementeringen varit bristfällig på samtliga avdelningar. Det har helt enkelt inte 
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funnits någon långsiktig plan där utbildningen haft ett genomtänkt syfte. Det har funnits 
tydliga riktlinjer om att alla skall gå utbildningen men sen har det inte funnits några 
särskilda regler att förhålla sig till. Det har helt enkelt blivit upp till varje avdelning att 
använda kunskapen efter bästa förmåga utan några uttalade rekommendationer från 
högre ort. Om det istället funnits tydliga riktlinjer om hur implementeringen av 
förhållningssättet skulle genomföras hade resultatet blivit något helt annat. Detta med 
anledning av att strukturen påverkar hela systemet vilket försvårar de goda 
förutsättningarna som utbildningen tidigare skapat. 
Då det inte existerat en väl fungerade struktur för hur förhållningssättet skulle hållas 
levande fann vi att avdelningens motivation blev helt avgörande. Även om det fanns en 
positiv anda kring vad MI kunde få för betydelse krävdes det personer som aktivt 
arbetade för förhållningssättet. Det kunde vara chefer eller behandlingspersonal men 
utan dessa fallerade allt. Hade det funnits en tydlig grundstruktur där förhållningssättet 
hade en tydlig plats i det praktiska arbetet hade förmodligen verkligheten sett ut på ett 
helt annat sätt. Nu blev dessa personer helt avgörande då det var de som fick skapa den 
struktur som tidigare inte fanns. Detta är givetvis helt fel väg att gå men när inga tydliga 
riktlinjer fanns blev detta enda sättet. Dessa personer förde med sig sin drivkraft som 
ledde till att fler blev engagerade och på så vis skapades ”ringar på vattnet” där 
motivation födde forum där förhållningssättet kunde hållas levande. Det blir även 
tydligt att samma kedjereaktion skapas åt andra hållet där drivkraften saknas. Med detta 
sagt flyter delarna till stor del ihop då de påverkar varandra. Hade det funnits en 
grundstruktur där alla visste vad utbildningen hade för långsiktigt syfte och hur den 
skulle vidareutvecklas hade förmodligen också fler blivit motiverade. Likaså hade mer 
tid avsatts för reflektion så behandlarna haft möjlighet till att utveckla sina kunskaper. 
Detta hade i sin tur skapat en inre motivation som i sin tur fortsatt påverka 
implementeringsprocessen i rätt riktning. 
Vissa behandlare uttryckte att grundutbildningen kändes påtvingad vilket föranledde att 
intresset till förhållningssättet svalnade. Detta får givetvis betydelse när kunskaperna 
sedan skall tas i bruk. Det blir än mer tydligt då det saknas en struktur om hur 
kunskapen skall utvecklas. Hade det funnits riktlinjer och en plan om hur kunskapen 
skulle användas över tid, hade förutsättningarna kanske varit annorlunda. Vissa hade 
förmodligen fortfarande upplevt utbildningen som påtvingad, men det hade garanterat 
blivit enklare för arbetsgivaren att presentera en utbildning som har ett tydligt syfte och 
där kunskapen utnyttjas över tid. 

Den bistra sanningen 
Den vacklande implementeringsprocessen kan sättas i relation till tidigare forskning. 
Forsberg (2011) förklarade i sin studie att behandlarnas egenskaper för att använda sig 
av MI ökar kraftigt då utbildningarna byggs på med återkoppling och ytterligare träning. 
Detta förstärks även av Wood (2011) som menar att hela verksamheten måste 
genomsyras av MI om det skall ge en riktigt god effekt. Där allt ifrån nyhetsbrev till 
personalmöten ger behandlarna en påminnelse om förhållningssättet. Wood (2011) 
menar vidare att det är först då verksamheten arbetar och har sin värdegrund i MI. Efter 
resultatet att döma kan man heller inte påstå att förhållningssättet bedrivs enligt 
evidensbaserad praktik. Detta då Oscarsson (2009) förklarar att det måste finnas en vilja 
till förändring såväl hos ledningen som de anställda. Det måste även finnas en förståelse 
kring den nya kunskapen där praktikern får tid till reflektion, och där behandlingen 
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alltid sker utifrån klientens bästa. Med detta sagt är behandlarnas uppfattningar om 
implementeringsprocessen beklagliga. För som det är nu finns det inte någon tydlig linje 
om hur arbetet med förhållningssättet skall bedrivas vilket leder till att hela dess process 
avstannar. Hade tydligare linjer visat vad det slutgiltiga målet var med utbildningen och 
där det funnits plats och tid för att utveckla förhållningssättet hade arbetet med 
ungdomarna blivit enklare. Framförallt hade ungdomarna fått större möjligheter till 
personlig utveckling där personalen på ett bättre sätt kunde förhålla sig till vardagen, där 
de skapat en gemensam värdegrund som då genomsyrat hela verksamheten.  
Samtidigt skall även poängteras att flera behandlare beskriver hur svårt det är att få alla 
delar och gå ihop. Detta då institutionerna utgörs av ungdomar vars problematik är 
svårbemästrade. Det blir hela tiden fokus på det akuta vilket gör att andra delar i arbetet 
blir nedprioriterade. Givetvis är det en komplex arbetsplats som är svårbemästrad, men 
just därför kanske det krävs ytterligare resurser för att komma till rätta med problemet.  

För att detta skall vara möjligt krävs vissa omstruktureringar. Framförallt tror vi att det 
behövs en annan typ av samhällssyn där politiker satsar på långsiktiga mål där 
evidensbaserade metoder är i fokus. Idag kan det upplevas som att utbildningarna mest 
är till för att det ser bra ut på pappret, vad de senare får för betydelse för målgruppen är 
inte av samma dignitet. Med detta sagt måste riktlinjerna skärpas för hur ett 
förhållningssätt som MI implementeras, från politiker till behandlare. 

Avslutande reflektion och vidare forskning 
Med tanke på att MIs grundutbildning upplevs som väldigt bra av samtliga behandlare 
är det synd att kunskapen inte utnyttjas därefter. Att implementera ett förhållningssätt är 
komplext, men det borde kunna göras bättre. Denna studie är framförallt till för att 
belysa dessa delar och skapa en förståelse kring vad som får betydelse i processen. På 
de avdelningar som undersökningen utfördes upplevde behandlarna att det saknades en 
struktur där förhållningssättet hade en tydlig plats i vardagen. Det fanns ingen grund att 
stå på, vilket ledde till att användningen av MI i vissa fall var minimal. Det som då 
krävdes var någon som tydligt brann för tekniken vilket senare kunde skapa ytterligare 
forum där förhållningssättet kunde hållas levande. Hade strukturen varit bra från början 
hade även det fungerat som en positiv kedjereaktion vilket hade gett upphov till en 
förenklad process. Implementering av MI ger ”ringar på vattnet”, i vilken riktning detta 
sker är upp till alla inblandade parter. 
Med anledning av det funna resultaten är implementeringsprocessen helt avgörande för 
hur förhållningssättet kommer att tillämpas i praktiken. Därför krävs det ytterligare 
forskningen kring vad som blir avgörande i processen. Det hade varit av intresse att 
göra en liknande studie där det funnits en tydligare struktur kring implementeringens 
alla delare. Detta hade då visat skillnader där grundförutsättningarna varit annorlunda 
och vad det i sin tur kan leda till i resterande process. Denna typ av studie skulle kunna 
utvidga kunskapen kring vilka hinder och möjligheter som påverkar processen, vilket i 
slutändan kunde leda till ett underlagt för de verksamheter som är i 
implementeringsprocessens uppstart.  

Ur ett forskningsperspektiv hade det även varit intressant att försöka urskilja 
ungdomarnas syn på hur viktig implementeringsprocessen är för förhållningssättet. 
Detta hade kunnat åstadkommas genom att intervjua ungdomar på institutioner där det 
finns en tydlig plan för förhållningssättets implementeringsprocess. Dessa resultat 
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skulle sedan kunna sättas i relation till liknande intervjuer på institutioner där man inte 
implementerat förhållningssättet med en långsiktig plan. Att öka denna förståelse och 
sprida kunskapen skulle på långsikt förbättra förutsättningarna för både behandlare och 
ungdomar. 
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Bilaga I 

I 

Missiv 
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 
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 vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. 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 vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss 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. 

 
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 
just dem vi intresserar oss för. 
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Bilaga I 

III 

Intervjuguide 
 

Inledning 
- Vad har du för bakgrund när det gäller utbildning och tidigare 

arbetserfarenheter? 
- Hur är verksamheten uppbyggd och vad är dina arbetsuppgifter? (kortfattat) 
- Vilken erfarenhet och utbildning har du av MI? 

Uppstart av implementering inom MI 

- Hur presenterade arbetsgivaren utbildningen av Motiverande samtal? 
- Vilka förväntningar hade du på förhållningssättet innan första utbildningen?  
- Hur upplever du att den generella uppfattningen såg ut? 

Utbildningen 
- Har det funnits valmöjligheter där man kunnat utbilda sig mer eller minder i MI? 
- Finns det delar i utbildningen som du saknar eller delar som du anser borde haft 

större fokus? 
- Hur har uppföljningen sett ut efter grundutbildningen i stöd och handledning? 
- SiS har delvis utbildat behandlare i MI men hjälp av egen personal, hur har det 

fungerat? För och nackdelar 
Användning av MI i praktiken 

- Vilka möjligheter och svårigheter upplevde du med att använda 
förhållningssättet efter grundutbildningen? 

- Hur upplever du att övrig personal uppfattar förhållningssättet idag och i vilken 
utsträckning använder de sig av det? 

- Finns det situationer i det dagliga arbetet där du anser MI får negativa 
konsekvenser? 

- I vilka situationer är kan förhållningssättet vara till en hjälp? 
- På vilket sätt upplever du att ungdomarna påverkas av att behandlarna använder 

sig av MI? 
- Upplever du att det blir någon skillnad i det dagliga arbetet när personal som 

inte är utbildade i MI arbetar? På vilket sätt i så fall? 
- Vilka svårigheter upplever du i skillnader mellan teorin och det praktiska 

arbetet? 
 

Översiktliga tankar om MI 
- Vilka forum används för att hålla förhållningssättet levande? 
- Har din uppfattning om MI förändras över tid? På vilket sätt i så fall? 
- Anser du att MI genomsyrar verksamheten? Utveckla! 
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