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Sammanfattning 

Forskningsresultat tyder på att det idag finns en problematik för anställda gällande att applicera 

utbildningskunskap i praktiken. Denna problematik refereras ofta till transfer problem vilket 

handlar om utebliven kunskapsöverföring. Vissa forskare föreslår att möjligheten till 

kunskapsöverföring är beroende av individens kognitiva kapacitet medan andra anser att 

kunskapsöverföring beror på utbildningsdesign och faktorer i arbetsmiljön. Nästan all tidigare 

forskning gällande detta ämne har varit kvantitativ, det finns därmed ont om kvalitativ forskning 

kring hur anställda faktiskt upplever och beskriver övergången mellan teori till praktik i 

arbetslivet. Syftet med studien var därför att undersöka arbetstagares upplevelser och 

beskrivningar kring de faktorer som påverkar kunskapsöverföring mellan internutbildning till 

praktiskt utförande. I denna uppsats var samtalsmetoden MI (Motivational Interview) ett 

exempel på denna kunskapsöverföring där fokus riktades mot socialarbetare som arbetstagare. 

Studien antog en abduktiv ansats och ett hermeneutiskt angreppssätt gällande tolkning. Ämnet 

har undersökts utifrån fem socialarbetare som alla arbetar med MI i praktiken med hjälp av 

semi-strukturerade intervjuer. Den empiriska datan har analyserats genom en tematisk analys 

och har därefter tolkats utifrån teorin training transfer som tittar hur faktorer hos individen, 

utbildningsdesignen samt arbetsmiljön påverkar möjligheten till kunskapsöverföring. 

Resultatet visade på att socialarbetarna upplevde faktorer i deras arbetsmiljö som påverkade 

möjligheten till kunskapsöverföring av MI. Sådana faktorer handlade bland annat om tidsbrist, 

bristande direktiv och stöd samt att MI som metod krockade med socialarbetarnas praktik. Trots 

dessa faktorer var socialarbetarna fortsatt positivt inställda till MI som metod. Resultatet visade 

också på att ökad kvalitetssäkran och kontinuerligt lärande är viktigt för att socialarbetarna ska 

kunna fortsätta använda MI i deras arbete. 

  

Nyckelord: kunskapsöverföring, socialarbetare, training transfer, möjligheten till 

kunskapsöverföring, kvalitetssäkran, kontinuerligt lärande. 
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Abstract 

Research results indicate that there is currently a problem for employees regarding applying 

training knowledge in practice. This problem is often referred to as transfer problem, which is 

referring to lack of knowledge transfer between training and practice. Some researchers suggest 

that the possibility of knowledge transfer is dependent on the individual's cognitive capacity, 

while others believe that knowledge transfer depends on education design and factors in the 

work environment. Almost all previous research on this subject has been quantitative, thus there 

is a shortage of qualitative research on how employees experience and describe the transition 

between theory and practice in working life. The purpose of the study was therefore to 

investigate employees' experiences and descriptions of the factors that affect the transfer of 

knowledge between internal training to practical execution. In this essay, the interview method 

MI (Motivational Interview) was an example of this knowledge transfer where the focus was 

on social workers as employees. The study adopted an abductive approach and a hermeneutic 

approach to interpretation. The topic has been investigated from five social workers who all 

work with MI in practice with the help of semi-structured interviews. The empirical data has 

been analysed through a thematic analysis and has subsequently been interpreted based on the 

theory of training transfer that looks at how factors in the individual, the educational design 

and the working environment affect the possibility of knowledge transfer. The results showed 

that social workers experienced factors in their work environment that affected the possibility 

of knowledge transfer of MI. Such factors involved, among other things, lack of time, lack of 

directives and support, and that MI as a method crashed with the social workers' practice. 

Despite these factors, the social workers remained positive towards MI as a method. The results 

also showed that increased quality assurance and continuous learning are important for social 

workers to be able to continue using MI in their work. 

 

Keywords: knowledge transfer, social workers, training transfer, opportunities to transfer, 

quality assurance, continuous learning. 
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1. Introduktion 

Aldrig tidigare har det ställts så höga krav på flexibilitet och anpassningsbarhet som dagens 

föränderliga och snabbt växande samhälle gör. En förutsättning för att hålla jämt tempo och 

kvalitet är att organisationer och företag ständigt måste befinna sig i utveckling för att anpassa 

sig till marknadens efterfrågan. Detta ställer således högre krav på produktivitet, 

konkurrenskraft och innovation bland företag och organisationer (Ellström & Kock, 2008, p. 

5). För att uppnå dessa krav måste anställda konstant utvecklas för att utöka deras kompetens 

för att kunna behålla konkurrenskraft (Ellström & Kock, 2008, p. 5 – 6). Lösningen på detta är 

att genom kompetensutveckling internutbilda personal och förse dem med kunskap som hjälper 

organisationer och företag att nå sina ambitioner och mål. Detta gynnar inte bara företagens och 

organisationers framgång utan ökar också de anställdas hälsa och känsla av meningsfullhet 

(Elleström & Kock, 2008, p. 5). Enligt Unionen (2018) har de arbetsplatser som värdesätter 

utbildning och kompetensutbildning också personal som värdesätter lärande. Detta skapar i sin 

tur drivkraftiga anställda som känner motivationen att driva en organisation framåt. Med andra 

ord är internutbildningar och kompetensutveckling en viktig komponent, både för 

organisationen men också för den enskilda individen. 

Varje år investerar företag och organisationer stora belopp i internutbildningar för 

att nå kompetensutveckling. Ett exempel på kompetens som har uppmärksammats i Sverige på 

senare år är samtalsmetodiken Motivational Interview (MI) som ger kunskap om hur man i 

samtal med klient ska uppmuntra motivation till beteendeförändring. Detta för att MI har 

bevisat sig vara mycket effektiv vid avvänjing gällande rökning, drog och alkoholmissbruk 

bland klienter (Pfister-Minogue & Salveson, 2010, p. 545). I sin tur har detta lett till att metoden 

har kommit att appliceras i många olika organisationer som sysslar med socialt arbete. Bland 

annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Socialtjänsten har anställda 

som aktivt arbetar med MI i möten med klienter i deras praktiker. Trots stora investeringar 

gällande internutbildningar såsom MI står det tydligt att det råder en stor kompetensbrist 

generellt bland anställda på svenska arbetsplatser (Ahnlund, 14e dec 2018). Baldwin och Ford 

(1988) trodde redan för mer än 30 år sedan att kompetensbristen inom organisationer beror på 

att internutbildningar inte är så effektiva och kunskapsgenererande som de skulle kunna vara. 

Detta eftersom det uppstår ett såkallat transfer problem, ett problem vilket handlar om när den 

kunskap och kompetens som internutbildningar ska generera inte överförs till praktiken. Ett 

exempel på detta är Försäkringskassan som rapporterade om just detta år 2014 i Implementering 

och användning av Motiverande Samtal (MI) inom Försäkringskassan. Denna rapport visade 

att det fanns tydliga brister gällande användandet av MI bland Försäkringskassans anställda och 

att detta har yttrat sig i att de anställda inte har kunnat utföra sitt arbete enligt 

Försäkringskassans önskemål (Ståhl, Gustavsson, Ekberg & Böhm, 2014, p. 5 – 6). Vidare 

hittade Östlund, Wadensten, Kristofferzon, Häggström (2015) i deras doktorsavhandling att 

sjuksköterskor inom primärvården som arbetar med MI hade bristande kunskaper om metoden 

vilket ledde till att de inte kände sig trygga nog för att praktisera MI trots att de deltagit i flertalet 

internutbildningar på sina arbetsplatser. Med andra ord kan man med hjälp av dessa 

forskningsfynd förstå att implementeringen av MI som samtalsmetod skulle kunna vara ett 

exempel på ett sådant transfer problem. 

Mot bakgrund av den nämnda problematiken ovan har teoretiska modeller skapats 

för att visa vad det är som egentligen påverkar kunskapsöverföringen mellan internutbildningar 

till praktiken. Viss forskning anser att möjligheten till kunskapsöverföring främst ligger på 

individnivå och i utbildningsdesignen. Andra har dock fokuserat på hur arbetsgivare kan göra 

för att behålla sin personal motiverad till fortbildning och kompetensutveckling. Faktorer som 

socialt stöd, feedback, kvalitetssäkran, fortbildning och utrymme är faktorer som skapar 

möjligheter till en överföring av kunskap till praktiken bland anställda  (Blume, Ford, Baldwin 
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& Huang, 2010, p. 716 – 718; Grossman & Salas, 2011, p. 109). Dock har fokus inom 

forskningsvärlden inte riktat in sig på kvalitativ forskning kring arbetstagares upplevelser och 

beskrivningar kring vad deras arbetsplatser har gjort för att möjliggöra kunskapsöverföring. Att 

rikta ljuset mot de personer som ska överföra kunskap från internutbildningar till praktiken är 

viktigt då deras upplevelser och beskrivningar kan tala om vart någonstans det bär eller brister 

gällande internutbildningar och kunskapsöverföringen till praktiken. Uppsatsens syfte handlade 

därmed om att undersöka arbetstagares upplevelser och beskrivningar kring de faktorer som 

påverkar kunskapsöverföring mellan internutbildning till praktik. I denna uppsats representerar 

samtalsmetoden MI ett exempel på den kunskapsöverföring som ska ske mellan 

internutbildning till praktik där ett fokus riktas mot socialarbetare som arbetstagare. Detta kan 

då ge arbetsgivare och andra yrkesverksammapersoner inom HR och kompetensutveckling en 

möjlighet till att förstå vad som behöver förbättras med internutbildningar för att dessa ska 

kunna generera den kompetens som eftersträvas. Inte minst är problematiken viktig att lyfta 

fram med tanke på den mängd resurser som arbetsplatser och organisationer årligen lägger ner 

på internutbildningar. Om kompetensutvecklingen inte är effektiv och därmed inte uppnår 

övskvärda resultat blir det även en fråga om ineffektiva investeringar.
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetstagares upplevelser och beskrivningar kring de 

faktorer som påverkar kunskapsöverföring mellan internutbildning till praktiskt utförande. I 

denna uppsats är samtalsmetoden MI ett exempel på denna kunskapsöverföring där fokus riktas 

mot socialarbetare som arbetstagare. Definition av samtalsmetoden MI kommer att beskrivas i 

1.2 Bakgrund under 1.2.1 Motivational Interview.  

 

Uppsatsens centrala frågor är: 

1. Vilka faktorer upplever informanterna påverkar möjligheten till kunskapsöverföring 

från internutbildning i MI till MI i praktiken? 

 

2. Vad upplever informanterna som viktigt för att kunna bibehålla och utveckla 

kunskap om MI i arbetslivet?  

1.2  Bakgrund 

1.2.1 Motivational Interview (MI) 

Som tidigare nämnts handlar uppsatsens kunskapsobjekt om kunskapsöverföring mellan 

internutbildning till praktik. För att kunna undersöka detta har samtalsmetodiken MI använts 

som ett exempel på en sådan överföring av kunskap. Anledningen till att MI har valts som 

exempel är för att många socialarbetare använder MI i deras praktiska arbete och för att 

organisationer inom socialt arbete årligen utbildar socialarbetare i samtalsmetodiken internt. 

Det finns även kvantitativ forskning på MI som kunskap och hur den kunskapen omsätts i 

utförande. På grund av samtalsmetodens aktualitet har en bedömning gjorts om att MI är ett 

välfungerande exempel i förhållande till uppsatsens problemområde.  

MI grundades av Stephen Rollnick och William R. Miller under 1980-talet och 

användes inledningsvis som en behandlingsform för beroendeproblematik och är idag en 

etablerad evidensbaserad metod (Miller & Rollnick, 2013, p. 8). Innan MI kom till präglades 

missbrukarvården av en sträng relation mellan patient och behandlare där behandlaren gav 

direktiv till patienten som denne skulle följa (Miller & Rollnick, 2013, p. 8). Miller och Rollnick 

ansåg att denna taktik inte fungerade, istället riktade de fokus mot Carl Rogers koncept om 

klientcentrerad terapi som förespråkade att det är patienten som ska stå i fokus och föra samtalet 

framåt.  

Som MI-behandlare är man medveten om att patienten har bäst kunskap om sin 

egen hälsa och är experten i sitt eget liv. Behandlarens uppgift handlar om att försöka locka 

fram eller väcka motivation till förändring snarare än att forcera detta på patienten. Metoden 

förespråkar att det ska finnas ett samarbete eller allians mellan klient och behandlare och att 

denna relation är jämlik. Detta innebär att det inte finns någon som står under eller över den 

andre utan patient och behandlare ska tillsammans skapa en tillåtande miljö där det ska finnas 

rum för reflektion kring patientens beteende och problematik. Enligt Miller och Rollnick (2013) 

finns det ingen guide om hur man ska gå tillväga i praktiken utan istället hänvisar han till att 

man ska se MI som ett förhållningssätt snarare än en metod med tydliga konkreta steg. Detta 

förhållningssätt går ut på att man som behandlare ska lyssna, vara accepterande, skapa allians, 

ha empatisk förmåga samt att kunna väcka motivation hos klienten (Miller & Rollnick, 2013, 

p. 15 - 21). Dessa komponenter utgör någonting som kallas för MI-andan (Miller & Rollnick, 

2013, p. 22).  
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Till MI-andan finns ett antal verktyg som ska locka fram förändringstänk och/eller 

motivation hos patienten vilket kallas för OARS som består av fyra kärnverktyg. Det första 

verktyget är öppna frågor (open-ended questions) som handlar om att man ska försöka ställa 

frågor som patienten inte kan svara ja eller nej på (Miller & Rollnick, 2013, p. 33). Öppna 

frågor ger oftast långa svar som gör att patienten får utrymme för att utveckla sina tankar vilket 

ger behandlaren en chans till insyn i hur patienten tänker. Behandlaren ska i dessa fall leta efter 

förändringsprat vilket är när patienten pratar om sin problematik i termer om att hen vill göra 

förändring. Det andra verktyget är att vara bekräftande (affirmation) (Miller & Rollnick, 2013, 

p. 33). Att vara bekräftande handlar om att man som behandlare ska lägga märke till och boosta 

patienten när denne gör någonting positivt (Miller & Rollnick, 2013, p. 33). Det tredje verktyget 

handlar om reflexivt lyssnande (reflective listening) vilket är en otroligt viktig komponent i MI 

(Miller & Rollnick, 2013, p. 34). Att lyssna reflexivt går ut på att behandlaren plockar ur det 

viktiga som patienten sagt och upprepar detta för patienten. Dels gör man detta för att visa att 

man lyssnar på patienten men det handlar också om att det sätter igång tankeprocesser hos 

patienten (Miller & Rollnick, 2013, p. 34). Det sista verktyget är att sammanfatta 

(summarizing) mötet med klienten i slutet av samtalet (Miller & Rollnick, 2013, p. 34 - 35). 

Detta för att knyta ihop säcken samt visa att man har förstått patienten rätt men också för att ge 

patienten en chans till att förtydliga någonting som kanske behandlaren har förstått fel (Miller 

& Rollnick, 2013, p. 35).   

1.3 Litteratursök 

För att hitta relevant litteratur för den tidigare forskningen användes främst Google Scholar 

samt hemsidan för Uppsala Universitetsbibliotek. Ord såsom knowledge gap, theory in 

practice, kunskapsöverföring, barriers of knowledge transfer och training knowledge in 

practice användes för att hitta artiklar. Efter en tids letande började även mitt kunskapsområde 

växa. Sökorden som nämndes ovan utvecklades då till mer specifika teoretiska begrepp såsom 

transfer of training, pre training context, organizational context of training transfer 

samt  maintaining training knowledge in practice. Både i Google Scholar och på hemsidan för 

Uppsala Universitetsbibliotek kan man filtrera ut sökningar som är peer reviewed. Detta gjordes 

för att säkerställa att samtliga artiklar är av god vetenskaplig evidens. En del av litteraturen har 

också hittats genom andra artiklars referenslistor samt kurslitteratur.  

2. Tidigare Forskning 
I detta avsnitt kommer vetenskaplig evidens presenteras gällande vilka faktorer det är som 

påverkar kunskapsöverföring. Forskningen delas upp i tre olika delar där det första avsnittet 

handlar om individuella faktorer som påverkar kunskapsöverföring. Dessa faktorer handlar 

främst om individens kognitiva kapacitet som motivation och självförmåga. Den andra delen 

handlar om den forskning som finns gällande hur utbildningsdesign påverkar 

kunskapsöverföring. Den sista delen handlar om faktorer i arbetsmiljön som påverkar 

kunskapsöverföring vilket främst berör stöd, feedback och ett klimat som främjar kontinuerligt 

lärande. 

2.1 Individens påverkan på kunskapsöverföring 

Mycket av den forskning som har gjorts gällande kunskapsöverföring har förklarat att 

möjligheterna till en sådan överföring har att göra med individens kognitiva kapacitet. Kognitiv 

kapacitet inkluderar motivation, intelligens och förmågan att kunna ta lärdom från sina 

erfarenheter och handla därefter. Blume, Ford, Baldwin och Huang (2010) hittade exempelvis 

i sin studie att kognitiv kapacitet är den starkaste prediktorn gällande kunskapsöverföring. 

Sambandet handlade om att ju högre kognitiv kapacitet individen hade, desto större chans för 

att kunskapsöverföringen skulle fungera (Blume et al, 2010, p. 716 - 718). 
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Self-efficacy vilket handlar om individens upplevda självförmåga, har visat sig 

vara en viktig komponent för kunskapsöverföring. Ju högre individens upplevda självförmåga 

är desto mer självsäkra känner de sig gällande förmåga att utöva någonting i praktiken 

(Grossman & Salas, 2011, p. 109; Elleström, 1992, p. 26). Om individen däremot har en nedsatt 

upplevd självförmåga kommer detta att påverka kunskapsöverföringen negativt (Grossman & 

Salas, 2011, p. 109). Vidare hör upplevd självförmåga och motivation ihop på grund av att 

upplevd självförmåga antingen kan höja eller sänka individens motivation. Motivation att 

handlar om individens inre direktiv, ansträngning och intensitet gällande att uppnå mål 

(Grossman & Salas, 2011, p. 109). Motivation hos den enskilda individen har fastställts som en 

viktig komponent för lärande (Salas, Tannenbaum, Kraiger & Smith-Jentsch, 2012, p. 78 - 79; 

Noe, 1986, p. 737). Utan motivation är det därmed även svårt att förvärva kunskap, bibehålla 

kunskap samt överföra kunskapen till praktiken (Noe, 1986, p. 737; Burke & Hutchins, 2007, 

p. 267 - 268). Östlund et al (2015) fann exempelvis i deras avhandling att sjuksköterskors 

upplevda förmåga gällande att utöva MI som metod i praktiken påverkade deras trygghet och 

vilja gällande att kunna använda MI i praktiken.  

Motivationen till kunskapsöverföring är beroende av att individen tror på att 

denne är kapabel till att lära sig något samt att lärandet kommer förändra deras prestation och 

att detta kommer leda till positiva följder (Grossman & Salas, 2011, p. 109 - 110; Kraiger, 2003, 

p. 173). Därmed har också den tidigare forskningen slagit fast vikten av att den som tar till sig 

lärande ska sätta upp personliga mål med kunskapsförvärvningen för att få bästa möjliga 

resultat. Forskning som fokuserar på detta kallar det för implementeringsintentioner vilket 

handlar om att sätta upp personliga mål. Sådana mål har visat sig förbättra kunskapsöverföring 

(Friedman & Ronen, 2015, p. 410 - 411). Friedman & Ronen (2015) undersökte individer som 

deltog i en säljutbildning på sina arbetsplatser. Syftet med studien var att kolla närmare på hur 

implementeringsintentioner kunde underlätta kunskapsöverföring från utbildning till praktik. 

Det visade sig att de deltagare som satte upp implementeringsintentioner i samband med 

utbildningen hade betydligt högre säljarsiffror vilket var en indikator på att de hade enklare för 

att applicera kunskapen från internutbildningen i arbetet om de tillskrivit personliga mål med 

deltagandet i utbildningssammanhang (Friedman & Ronen, 2015, p. 411 - 413). Detta kan då 

kopplas till motivation i och med att personliga mål i enlighet med Noe (1986, p. 737 - 739) 

ökar motivation till kunskapsöverföring. Enligt Grossman och Salas (2011) är dock inte 

forskningsvärlden överens om hur pass mycket motivation och upplevd självförmåga 

egentligen påverkar kunskapsöverföring. Det finns andra faktorer som ligger bortom individen 

som påverkar möjligheten till att genomföra en kunskapsöverföring. 

2.2 Utbildningsdesignens påverkan på kunskapsöverföring 

Utbildningsdesign har också visat sig påverka kunskapsöverföring då utbildningen formar 

lärandet och sätter upp ramarna för vilken kunskap som ska bildas. Forskning har visat att 

utbildningsdesign är viktig gällande lärandeprocessen, kunskapsöverföring samt behållandet av 

kunskap (Grossman & Salas, 2011, p. 111). Gällande kunskapsöverföring kan 

utbildningsdesign agera som en modell för hur utbildningsdeltagare ska ta till sig lärandet samt 

hur de ska tillämpa kunskapen i praktiken. Taylor, Chan och Russ-eft (2005) visade exempelvis 

i en studie att modellering kunde påverka kunskapsöverföring om individen fick utöva övningar 

baserat på verkliga scenarion som kunde uppstå i praktiken. Detta hjälper individen att kunna 

se hur utbildningskunskapen ska kunna appliceras i verkligheten vilket främjar 

kunskapsöverföringen (Grossman & Salas, 2011, p. 111 - 112). Detta eftersom forskning 

konstaterat att det blir svårt med kunskapsöverföring om utbildningen inte är kongruent med 

verkligheten (Blume et al, 2010, p. 1067).  

Vidare beror kunskapsöverföring på hur individen upplever 

utbildningskunskapen. Överföring av kunskap ökar om individen känner sig självsäker inför att 
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tillämpa inlärd kunskap i arbetet samt om man själv ser att kunskapen är kongruent med 

verkligheten (Noe, 1986, p. 743; Harris, Lowery-Moore & Farrow, 2008, p. 319; Baldwin & 

Ford, 1988, p. 66). Viss forskning belyser glappet mellan teori och verklighet och att detta kan 

vara problematiskt gällande kunskapsöverföring (se Richards, Ruch & Trevithick, 2005, p. 416 

- 417). Forskarna menar på att det finns risk för att anställda får lära sig en teoretisk myt på 

internutbildningar vilket innebär att den kunskap som tillägnas i utbildning inte stämmer 

överens med verkligheten. Detta gör att bland annat socialarbetare i praktiken hamnar i kläm 

när de inser att den teoretiska kunskapen inte kan appliceras (Richards et al., 2005, p. 417). På 

grund av detta problem har många arbetsplatser skapat utbildningssammanhang som äger rum 

i själva arbetskontexten vilket kallas för situerat lärande (Hesketh, 1997, p. 321). Situerat 

lärande handlar just om att lärandet bör vara domänspecifikt för att öka chanserna för 

kunskapsöverföring. Problemet med situerat lärande är dock att arbetets praktik oftast är 

mångfacetterad där många olika sorters situationer kan tänkas uppstå vilket innebär att om 

utbildningen är designad utefter situerat lärande måste designen på utbildningen inkludera alla 

tänkbara scenarion (Hesketh, 1997, p. 321). 

2.3 Arbetsmiljöns påverkan på kunskapsöverföring 

Hittills har den tidigare forskningen tittat på karaktäristika och faktorer hos individen och 

utbildningsdesignen som påverkar kunskapsöverföring. Dessa perspektiv är viktiga för att 

förstå vad det är som påverkar kunskapsöverföring. Det är dock också viktigt att nämna 

organisationens ansvar eftersom den har makten att skapa rätt förutsättningar för att främja 

kunskapsöverföring. Att skapa en miljö där anställda känner sig drivna och motiverade är 

framför allt något som chefer kan tillgodose.  

Transfer climate är de uppfattade situationerna en individ har om den organisation 

denne befinner sig inom (Rouiller & Goldstein, 1993, p. 379; Tracey et al., 1995, p. 240 – 242). 

De uppfattade situationerna kan antingen inhibera eller facilitera användandet av inlärd kunskap 

från utbildningar till praktiken (Rouiller & Goldstein, 1993, p. 379). När det råder ett positivt 

överföringsklimat för lärande tenderar individen ha lättare för att genomföra en 

kunskapsöverföring eftersom det blir lättare att utöva kunskaper i praktiken (Grossman & Salas, 

2011, p. 112). Detta eftersom att ett positivt klimat för kunskapsöverföring präglas av att 

organisationer skapar förutsättningar för sin personal att öva på utbildningskunskaper i 

praktiken.  

Rouiller och Goldstein (1993) delar upp faktorer som påverkar 

kunskapsöverföring bland anställda i två olika kategorier: situational cues och consequences. 

Situational cues är faktorer som skapas av uppsättningar av mål, socialt stöd från arbetskollegor, 

att man har rätt verktyg som tillåter individen att utöva kunskap samt att individen får utrymmet 

som krävs för att bemästra kunskapen i praktiken (Rouiller & Goldstein, 1993, p. 383). 

Consequences handlar om bestraffningar samt positiv och negativ förstärkning efter att 

kunskapen börjar praktiseras i arbetet (Rouiller & Goldstein, 1993, p. 383). Dessa har visat sig 

tillsammans ha en stor påverkan på kunskapsöverföring (Grossman & Salas, 2011, p. 112). I en 

longitudinell studie visade Marler, Liang och Dulebohn (2006) att relationen mellan utbildning 

och den anställdas intention gällande att utöva utbildningsmaterialet i praktiken medieras av de 

anställdas perceptioner av deras tillgängliga resurser och förutsättningar för att kunna göra det. 

Upplevelsen av tillgängliga resurser handlade exempelvis om huruvida de anställda kände att 

de hade tillräckligt med tid för att öva på kunskap i praktiken eller inte, huruvida chefer skulle 

stödja de anställda i lärandeprocessen samt huruvida mycket eller lite kunskapen skulle komma 

att följas upp (Marler et al., 2006, p. 727 - 729). 

Ett positivt klimat för kunskapsöverföring präglas av att training transfer är 

beroende av sociala interaktioner och arbetsrelationer på arbetsplatsen (Tracey, Tannenbaum 

& Kavanagh, 1995, p. 241). Genom att arbeta tillsammans inom en organisation där alla stöttar 
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varandra ökar chansen för delandet av kunskap eftersom det skapar en ömsesidig förståelse för 

varandras arbetsroller och ansvar (Tracey et al., 1995, p. 241 - 242). Stöd från chefer och 

ledning har enligt tidigare forskning bevisats vara en mycket bidragande faktor till 

kunskapsöverföring bland anställda och bristen på detta anses vara en av de största barriärerna 

för kunskapsöverföring (Gilpin-Jackson & Bushe, 2006, p. 983). Stöd handlar om att man som 

chef ska uppmuntra anställda till att delta i utbildning, att ge utrymme åt att öva på 

utbildningskunskapen i praktiken samt att man som chef förklarar för sina anställda hur 

utbildningen ska bidra till det bättre i praktiken. Det handlar om att cheferna har ett ansvar i att 

berätta för sina anställda vad målet är med en internutbildning och vad detta ska göra i praktiken 

och vad som anses vara korrekt utförande (Grossman & Salas, 2011, p. 113; Salas et al., 2012, 

p. 78). Detta skapar ett engagemang hos de anställda som är en motivationshöjare gällande 

kunskapsöverföring (Martin, 2010, p. 89 - 90). Exempelvis kan kunskapsöverföring förhindras 

om den anställde inte själv förstår vad en internutbildning är till för eller vad den ska bidra med 

och kan då påverka själva inlärningstillfället oavsett hur utbildningsdesignen har sett ut (Moore, 

Moore & Murphy, 2012, p. 314; Salas et al., 2012, p. 83). Forskning pekar även på att lärande 

inte enbart sker i formella utbildningssituationer utan att mycket av lärandet sker i informella 

sammanhang på arbetsplatser (Salas et al., 2012, p. 93). Därmed bör organisationer skapa 

arbetsgrupper där anställda kan elaborera idéer och diskutera med varandra för att främja 

lärande och kunskapsöverföring. Gilpin-Jackson och Bushe (2007) hittade i sin studie att 

kollegor som coachar varandra i processen mot applicerandet av kunskap i praktiken 

underlättare kunskapsöverföring. Stödet från arbetskollegor är därför också viktigt för 

kunskapsöverföring då man kan bolla kunskap och lösa problem med sina kollegor (Maduli & 

Raval, 2018, p. 269). 

Sådant som rör organisationer handlar också om de förutsättningar arbetsgivare 

och ledning ger sina anställda för att kunna utöva kunskap från internutbildningar i praktiken. 

Utrymme för utövande av kunskap i praktiken är viktigt gällande kunskapsöverföring då det 

bestämmer hur pass mycket den anställde får möjlighet till att utöva kunskap i praktiken 

(Clarke, 2002, p. 153; Ford, Quinones, Sego & Speer Sorra, 1992, p. 513; Burke & Hutchins, 

2007, p. 282). Detta för att kunskapsöverföring endast kan äga rum om den anställde kan 

generalisera de inlärda kunskaperna från utbildningen till praktiken (Baldwin & Ford, 1988, p. 

63; Noe, 1986, p. 744). Barriärer som kan uppstå av för lite utrymme för kunskapsutövande är 

framför allt på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning. En engelsk studie hittade 

exempelvis bland sina deltagare att många socialarbetare inte kände att de fick tid åt att öva på 

sina kunskaper från internutbildningar i MI på grund av att de hade för många uppgifter att ta 

itu med i sina arbeten (Watson, 2011, p. 473 - 475). På grund av denna tidsbrist och 

arbetsbelastning blev socialarbetarna tvugna att ha korta MI-interventioner med klienter vilket 

hindrade socialarbetarna från att lyckas alliansbyggande med klienterna (Watson, 2011, p. 473). 

Alliansbygge är som tidigare nämnt en fundamental komponent i MI och utgör en stor del av 

samtalsmetodiken. Även Clarke (2002, p. 153) fann att tidsbrist var en stor barriär vilket 

uppstod på grund av stor arbetsbelastning. Detta gjorde att de anställda inte hade utrymmet 

tidsmässigt att överföra kunskapen från internutbildningar till praktiken (Clarke, 2002, p. 153). 

Dessa barriärer inhibierar i sin tur motivationen hos den som ska applicera nyinlärd kunskap i 

praktiken (Noe, 1986, p. 737). Detta menar forskning kan leda till skill delay 

(kunskapsfördröjning). Begreppet belyser problematiken som kan uppstå om det går för lång 

tid mellan utbildningstillfället och den praktiska utövningen av kunskapen (Martin, 2010, p. 89; 

Salas et al., 2012, p. 84). Detta innebär således att det är väldigt viktigt att den anställda får det 

utrymme och den möjlighet som krävs för att kunna öva på den nya kunskapen i praktiken. Om 

man inte får det kan det bli svårt att få till en lyckad kunskapsöverföring inom en organisation. 

Vidare argumenterade Tracey et al (1995) och Gilpin-Jackson och Bushe (2006) 

att klimatet inom en organisation gällande continuous learning har en påverkan på 
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kunskapsöverföring. Författarna tog fram en modell som fokuserar på hur organizational 

culture och continuous learning påverkar kunskapsöverföring och konstaterade att 

kontinuerligt lärande främjar bibehållandet och underhållandet av kunskap. Organisationens 

syn på lärande och fortbildning färgar organisationsklimatet bland de anställda. Om en 

organisation präglas av continuous learning (kontinuerligt lärande) kommer organisationen 

även ha anställda som själva anser att lärande är någonting värdefullt (Tracey et al., 1995, p. 

241). Detta för att det skapas en organisationskultur där lärande är något som bör prioriteras 

och utvecklas. I sin tur formar detta medlemmarnas beteenden som handlar om praktiskt 

utövande och kunskapsöverföring vilket drivs av en motivation om att fortbildning ska generera 

någonting positivt (Tracey et al., 1995, p. 242). Därför är kontinuerlig utbildning viktig för att 

se till att anställda bibehåller motivation mot att fortsätta utföra önskvärda beteenden. Östlund 

et al (2015) kunde konstatera att fortbildning är av yttersta vikt för att se till att metoden utövas 

korrekt i praktiken och kunde även se att detta var en önskning bland sjuksköterskorna som 

deltog i studien. Vidare fann Pfister-Minogue & Salveson (2010) att sjuksköterskor som hade 

svårt för att utöva MI i praktiken uttryckte önskningar om fortbildning, detta skulle enligt de 

själva öka tryggheten gällande att utöva MI i praktiken (Pfister-Minogue & Salveson, 2010, p. 

549). 

Att man som anställd får feedback efter en internutbildning från chefer och 

kollegor ökar chanserna för en lyckad kunskapsöverföring mellan utbildning och praktik då det 

ökar individens motivation och möjligheten till att behålla kunskapen en längre tid (Baldwin & 

Ford, 1988, p. 67 - 69: Noe, 1986, p. 739; Eraut, 2007, p. 417 ). Detta eftersom feedback talar 

om för individen hur någonting ska göras korrekt samt vilka beteenden som är 

eftersträvansvärda i den kontext kunskapen ska appliceras i (Noe, 1986, p. 737 - 738 & 744; 

Rouiller & Goldstein, 1993, p. 388 - 389; Clarke, 2002, p. 154). Vidare fann Östlund et al 

(2015) i deras doktorsavhandling att sjuksköterskor som hade fått feedback efter praktiskt 

utövande var bäst på att utöva MI i praktiken. Även Miller, Yahne, Moyers, Martinez och 

Pirritano (2004) hittade liknande resultat. De hittade att socialarbetare som utövar MI i 

praktiken hade betydligt lättare för att behålla kunskap om MI efter utbildning om de fick 

feedback jämfört med de som inte fick feedback efter avslutad utbildning. Mot bakgrunden av 

kunskapsöverföring är stödet i form av feedback från sin arbetsplats mycket viktigt för att kunna 

bibehålla kunskapen eftersom det underlättar utövandet av utbildningskunskap i praktiken.  

3. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt kommer en redogörelse för uppsatsens teoretiska begreppsapparat vilket handlar 

om faktorer på individ och organisationsnivå som influerar individens möjlighet till 

kunskapsöverföring. Den teoretiska begreppsapparaten kring training transfer skapades från 

början av Baldwin och Ford (1988). Denna teori tittar på hur utbildningsdesign, individuella 

faktorer samt arbetsmiljön påverkar möjligheterna till transfer of training. Detta teoretiska 

perspektiv kommer att kompletteras med Grossman och Salas (2011) litteraturstudie om 

training transfer då begreppsförklaringen baserat på Baldwin och Fords (1988) modell är 

sparsam med vad som inkluderas i de olika begreppen.  

 

3.1 Definition av begreppet kunskapsöverföring 

3.1.1 Kunskapsöverföring 

I denna uppsats används begreppet kunskapsöverföring genomgående eftersom uppsatsens 

syfte och frågeställningar kretsar kring detta fenomen. Uppsatsen nämner de engelska 

begreppen transfer, training transfer och transfer of training vilket handlar om förflyttningen 

eller överföringen av kunskap från internutbildningar till praktiken i arbetslivet (Blume, Ford, 
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Baldwin & Huang, 2010, p. 1067; Baldwin & Ford, 1988, p. 63 – 64). Det är mot bakgrunden 

av dessa begrepp som det svenska begreppet kunskapsöverföring används eftersom det ska 

belysa den utbildningskunskap som informanterna har tagit till sig som de sen har överfört till 

sin praktik. Därmed är det svenska begreppet kunskapsöverföring synonymt med transfer, 

training transfer och transfer of training. 

3.2 Förutsättningar för kunskapsöverföring 

Nästan all forskning som bedrivits angående förutsättningar för training transfer citerar Ford 

och Baldwins artikel Transfer of Training: A Review and Directions for Future Research. 

Enligt Baldwin och Ford (1998) handlar training transfer om hur individen på en arbetsplats 

överför kunskap från internutbildningar till praktiken samt vilka faktorer som möjliggör en så 

kallad positive transfer. Positive transfer äger rum när en individ lyckas föra över den inlärda 

kunskapen från utbildningssammanhang till arbetets kontext. När detta sker har en transfer of 

training ägt rum vilket innebär två saker enligt författarna: 1) att individen som bär på 

kunskapen kan generalisera den lärda kunskapen (vilket innefattar beteenden och värderingar) 

till praktikens kontext och 2) att individen lyckas hålla kunskapen levande under en längre tid 

i praktiken (Baldwin & Ford, 1988, p. 63 - 64). För att detta ska kunna ske finns det ett antal 

faktorer som påverkar möjligheten till training transfer vilket dels berör individen, men framför 

allt betonar författarna faktorer i organisationen och arbetsmiljön som kan skapa möjligheter 

till training transfer.  

Inom ramarna för det som beskrivits ovan kretsar Baldwin och Fords 

förklaringsmodell kring faktorer som influerar training transfer (Se Figur 1). Training input 

factors är faktorer som innefattar training design (utbildningsdesign), trainee characteristics 

(karaktäristika hos den som tar till sig lärande) samt work environment (arbetsmiljö). Samtliga 

faktorer påverkar möjligheter och förutsättningar till kunskapsöverföring (Baldwin & Ford, 

1988, p. 64; Se Figur 1). Training output factors handlar om bibehållande av kunskap och 

lärande, och är direkt beroende av training inputs (Baldwin & Ford, 1988, p. 65 - 66). 

Conditions of transfer är graden av generalisering och underhållande av kunskap vilket som 

tidigare nämnt är kriterierna för training transfer. Om dessa kriterier uppfylls har individen 

genomfört en kunskapsöverföring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. Baldwin & Fords (1988) teoretiska modell om Training Transfer. 

 

Gällande training inputs är trainee characteristics är faktorer på individnivå och 

är relaterade till conditions of transfer. Dessa faktorer är kognitiva förmågor hos individen 
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lära sig från sina tidigare erfarenheter (Grossman & Salas, 2011, p. 108). Trainee characteristics 

kan påverka conditions of transfer på två olika sätt, direkt eller indirekt, Figur 1 visar på hur 

karaktäristika hos individen förhåller sig till conditions of transfer. I det ena scenariot kan 

trainee characteristics direkt påverka graden av conditions of transfer genom exempelvis 

motivation. Om individen saknar motivation kommer det inte spela någon roll huruvida mycket 

eller lite personen i fråga har lärt sig någonting - conditions of transfer kommer att bli bristande 

ändå eftersom individen kommer ha svårt för att vilja ta till sig lärande samt applicera 

kunskapen i praktiken. Vidare menar Baldwin och Ford (1988) att motivation är en viktig faktor 

gällande individens möjlighet till kunskapsöverföring eftersom motivation även har en 

påverkan på lärande och bibehållandet av lärande. Detta eftersom graden av motivation hos 

individen dels påverkar inlärandet och bibehållandet av kunskap, vilket är en viktig komponent 

i processen mot kunskapsöverföring. I det andra scenariot är individen beroende av lärande för 

att detta indirekt påverkar resultatet av conditions of transfer (Baldwin & Ford, 1988, p. 65 - 

66). Detta innebär att individen exempelvis kan ha haft bristande motivation sedan tidigare men 

att individen bygger motivation under utbildningen vilket påverkar möjligheten till att applicera 

kunskap i praktiken. 

Training inputs handlar också om training design vilket handlar om hur själva 

utbildningen är designad. Enligt Baldwin och Ford (1988) är det viktigt att materialet för 

lärande i utbildningssituationen stämmer överens med verkligheten där kunskapen ska 

appliceras (Baldwin & Ford, 1988, p. 64 - 65). För att exempelvis underlätta training transfer 

kan man designa utbildningen genom att låta lärandet ske i samma miljö som kunskapen senare 

kommer att tillämpas i (Grossman & Salas, 2011, p. 111 - 112). Ju mer olik 

utbildningssituationen är den praktiska verkligheten desto svårare kommer det bli med training 

transfer. Det gäller också att man varierar utbildningen genom att presentera olika praktiska 

situationer för individen för att öka chansen för överföring av kunskap mellan olika kontexter 

och situationer som man kan stöta på ute i verkligheten (Grossman & Salas, 2011, p. 112). 

Den sista faktorn inom training inputs berör work environment. Arbetsmiljön 

definieras som graden av stöd från chefer och kollegor samt hur pass mycket utrymme en 

organisation eller arbetsplats skapar för individen gällande att få tid åt att öva på kunskap i 

praktiken (Baldwin & Ford, 1988, p. 64 - 66). Modellen föreslår att arbetsmiljön är väldigt 

viktig för training transfer då den likt trainee characteristics har en direkt och en indirekt relation 

och påverkan på conditions of transfer (Baldwin & Ford, 1988, p. 64 - 65). Work environment 

skapar ett klimat för training transfer som kan vara mer eller mindre bra gällande förutsättningar 

för training transfer. Om anställda upplever att klimatet för training transfer är positivt tenderar 

man att snabbare och bättre applicera inlärda kunskaper i praktiken (Grossman & Salas, 2011, 

p. 112). Chefer och organisationen i stort bör prioritera feedback eftersom detta hjälper de 

anställda att utveckla sin praktik (Grossman & Salas, 2011, p. 112). Faktorer inom arbetsmiljön 

handlar också om stöd från kollegor och chefer på en arbetsplats. Detta handlar delvis om att 

chefer stöttar sina anställda i att de ska gå på utbildning samt ger en förklaring på vad kunskapen 

är till för samt hur den kan förbättra de anställdas praktik (Grossman & Salas, 2011, p. 113). 

Stöd från kollegor är också viktigt. Att skapa arbetsgrupper på arbetsplatsen skapar utrymme 

för kunskapsutbyte och främjar också ett informellt lärande (Grossman & Salas, 2011, p. 113 - 

114). Vikten av att skapa utrymme går ut på att chefer och ansvariga måste se till att de anställda 

får chansen att öva på den nya kunskapen i arbetet (Grossman & Salas, 2011, p. 114). Brist på 

utrymme har som tidigare nämnt bevisats vara en av de faktorer som inhiberar training transfer 

mest. 

                   Trainee characteristics, training design och work environment har alla en direkt 

påverkan på lärande och bibehållandet av kunskap (training outputs). Detta är dock inte samma 

för conditions of transfer då det endast är trainee characteristics och work environment som har 

en direkt påverkan gällande utkomsten av kunskapsöverföring. Training design är den enda 
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faktorn som endast kan påverka conditions of transfer genom lärande och bibehållande av 

kunskap. Detta innebär att faktorer hos individen och faktorer inom arbetsmiljön är extra viktiga 

att titta på. 

4. Metod 

4.1 Metodansats 

Detta arbete är av kvalitativ karaktär där problemområdet fokuserar på att finna underliggande 

teman och perspektiv i människors utsagor vilket skiljer sig från kvantitativ metodansats och 

dess fokus på att kvantifiera insamlad data till siffror (Bryman, 2018, p. 454). Många hävdar 

att den kvalitativa metoden främst är av induktiv karaktär men denna uppsats riktar sig mot det 

abduktiva tänkandet. Abduktivt tänkande innebär att forskaren formulerar en teoretisk 

förståelse utifrån sina informanters utsagor genom att tolka deras språk och perspektiv som 

formar deras världsbilder (Bryman, 2018, p. 478). Således förlitar sig det abduktiva tänkandet 

på förklaring och förståelsen av informanternas synsätt och genom denna tolkning utformas ett 

teoretiskt ramverk (Bryman, 2018, p. 478 - 479). Abduktivt tänkande innebär att man som 

forskaren genomgående i arbetet växlar mellan teori och empiri. Därför kan man både se inslag 

av deduktiva och induktiva karaktäristika. Dock är den abduktiva ansatsen i detta arbete 

betydligt närmare det induktiva angreppssättet. 

                   För att tolka materialet har ett hermeneutisk förhållningssätt anammats för att 

kunna förstå hur människan skapar förståelse och mening (Allwood & Erikson, 2017, p. 109). 

Författarna menar på att forskarens tolkning ligger till grund för att kunna förstå andra 

människors perspektiv. Vidare hävdar tidigare filosofer att kunskap är beroende av tolkningar 

(Se Allwood & Erikson, 2017, p. 114). Vidare betonas förförståelse inom hermeneutiken vilket 

är en förutsättning för att forskaren ens ska kunna förstå sina deltagare. Förförståelsen handlar 

om forskarens tidigare erfarenheter och fördomar, således påverkar forskarens sätt att tolka 

empiri (Allwood & Erikson, 2017, p. 115).  Sammanfattningsvis är alltså förförståelsen viktig 

för kunskapsbildning då den krävs för att forskaren ska kunna förstå ett fenomen. Mina tidigare 

erfarenheter och fördomar om både MI i praktiken och hur det är att vara socialarbetare är 

således någonting som påverkar min förförståelse och hur jag tolkar informanternas utsagor. 

4.2 Insamling och databearbetning 

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts för att samla in data. Semistrukturerade 

intervjuer används ofta inom kvalitativ forskning och har många fördelar (Bryman, 2018, p. 

562). Semistrukturerade intervjuer tillåter forskaren att vara flexibel vid insamlandet av data 

samtidigt som hen förhåller sig till en intervjuguide som består av ett antal teman som forskaren 

kan förhålla sig till (Bryman, 2018, p. 563). Även om man har en intervjuguide att förhålla sig 

till kan forskaren fortfarande vika av från mallen och ställa följdfrågor till informanterna vid 

användandet av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2018, p. 563). Därför passade 

semistrukturerade intervjuer väl för denna studie då jag som forskare ville ha en öppen dialog 

och ett klimat där informanten fick rum åt att utveckla sina tankar. Områdena för guiden 

utformades utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar samt utifrån de övergripande områden 

som den tidigare forskningen har tittat på. På så vis kunde intervjuguiden delas upp i sektioner 

vilket gjorde det betydligt enklare att genomföra intervjuerna med informanterna. 

Områdena för intervjuguiden var: MI-utbildning, MI i praktiken för 

socialarbetarna samt MI på arbetsplatsen (uppföljning och förutsättningar för 

kunskapsöverföring och vidmakthållande). På så vis kunde intervjuguiden fånga upp dels det 

individuella perspektivet (socialarbetarnas upplevelser) samt vad organisationen har gjort för 
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att underlätta kunskapsöverföring och vidmakthållande gällande kunskap om MI för 

informanterna. Andra frågor skapades också som inte var relevant för studiens syfte eller 

frågeställningar utan hade funktionen att endast få informanterna att känna sig mer bekväma i 

intervjusituationen. Dessa rörde sig om bakgrund (utbildning) och tidigare arbetserfarenheter. 

Området tidigare erfarenheter kom dock att bli användbara för studiens analys då informanterna 

fokuserade mycket på att jämföra användandet av MI mellan olika praktiker. 

4.2.2 Tematisk analys 

I denna uppsats har en tematisk analys genomförts i enlighet med Braun och Clarkes (2006) 

artikel Using Thematic Analysis in Psychology där författarna definierar tematisk analys utifrån 

sex steg. Tematisk analys är en förekommande analysmetoderna inom kvalitativ forskning och 

passar väl till semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2018, p. 702). Metoden går ut på att 

forskaren aktivt söker efter koder i sitt forskningsmaterial och sedan formar teman och 

underteman som sedan ska användas i analysen (Bryman, 2018, p. 702 - 703; Braun & Clarke, 

2006, p. 79). Teman består av kategoriseringar som forskaren har gjort när hen tolkat sitt 

datamaterial, teman är också kopplat till den aktuella forskningsfrågan samt studiens syfte 

(Bryman, 2018, p. 703; Braun & Clarke, 2006, p. 82). Teman kan också vara abstrakta och det 

kan ta lång tid innan forskaren faktiskt formulerar teman då teman inte ofta står explicit i texten. 

Det kan handla om ett segment i data som innehåller något som fångar forskarens 

uppmärksamhet men det kan också handla om att informanten säger någonting som innehåller 

latenta teman som aktivt tolkas fram (Braun & Clarke, 2006, p. 84). 

4.3 Val av deltagare 

I denna uppsats har flertalet val gjorts gällande val av informanter. Det första valet handlade 

om att hitta människor som arbetade med socialt arbete, det vill säga den yrkesverksamma 

person som arbetar inom organiserade verksamheter med syftet att stötta människor i social 

utsatthet. I detta arbete intervjuades sju socialarbetare men bara fem utsagor kom att användas. 

Detta för att berättelserna upprepade sig efter femte deltagaren. Dessa fem deltagare kommer 

från tre stora organisationer i Sverige, vad dessa organisationer heter förblir osagt med respekt 

och hänsyn till konfidentialitetskravet. Informanternas yrkesroller har nämnts som de är, detta 

för att det inte går att spåra vilka informanterna är om detta nämns. För att ta del av 

presentationen av studiens deltagare se Bilaga 3. 

                   Det andra urvalet som har gjorts rör kunskap i och om MI bland informanterna. 

Samtliga deltagare tillhör organisationer som har bestämt att MI är en metod som ska användas 

i arbetet. Detta var ett viktigt urval då detta säkerställer att informanterna regelbundet ska utöva 

MI i deras praktiker. Samtliga informanter arbetar även inom organisationer som har bestämt 

att MI som metod ska användas. Det tredje urvalet som också hade med MI att göra handlade 

om kravet på när socialarbetarna deltagit i en utbildning om MI. Innan informanterna valdes ut 

bestämde jag som författare att utbildningskunskaper i MI inte får vara äldre än 8 år. 

                   I denna uppsats var det viktigt att ha stor varians och bredd på informanter för att 

kunna få en inblick i om problemområdet yttrar sig över fler kontexter än enbart en. Därav valde 

jag bort att exempelvis genomföra en fallstudie. Det skapar också varians i analysen när det inte 

är en homogen grupp som undersöks. I presentationen av uppsatsens deltagare (se Bilaga 3) 

kan man se informanternas bakgrunder såsom yrkesroll, vilka klientgrupper de arbetar vilket 

visar på denna varians.  

                   För att få tag på relevanta deltagare användes ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att forskaren kontaktar potentiella deltagare som finns lättillgängligt i dennes närhet 

(Bryman, 2018, p. 243). I detta fall kunde fyra informanter nås genom tack vare en kontakt till 

mig som är handledare i MI för socialarbetare. Den sista informanten värvades genom ett 

snöbollsurval där en kollega tipsade om flertalet boendeassistenter som hade kunskap i MI och 
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som arbetade aktivt med MI. Snöbollsurval är också en form av bekvämlighetsurval men 

skillnaden är att någon tipsar vidare om andra informanter som kan vara relevanta för 

undersökningen (Bryman, 2018, p. 245). 

4.4 Genomförande och bearbetning 

När studiens syfte och frågeställningar stod färdigt började arbetet kring att hitta relevanta 

deltagare. I enlighet med ett bekvämlighetsurval tog jag hjälp från en kontakt som jag vet 

handleder och utbildar socialarbetare i MI och frågade om hen kunde hjälpa mig att informera 

om min studie vid nästa handledningstillfälle. Min kontakt informerade i stora drag om min 

studie och uppmuntrade sina utbildningsdeltagare att maila mig om intresse för deltagande 

fanns. Fyra deltagare mailade mig. Genom snöbollsurvalet fick jag tips om flertalet 

boendeassistenter med kunskap i MI och som praktiserade MI i sitt arbete av en kollega. Dessa 

personer mailade jag för att fråga om intresse varav två tackade ja till att delta i studien. Innan 

jag började genomföra intervjuerna testade jag intervjuerna på tre personer som alla är 

socialarbetare och arbetar med MI i praktiken. Med hänsyn till deras feedback justerade jag 

vissa frågor i intervjuguiden. 

När deltagarlistan stod färdig började intervjuerna att bokas in. I samband med 

detta skickades även ett informationsblad ut om konfidentialitetskrav, samtyckeskrav, 

nyttjandekrav och informationskrav i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. 

Informanterna blev ombedda att läsa informationsbladet innan intervjutillfälle för att säkerställa 

att de visste studiens syfte samt att deras samtal skulle komma att spelas in. För att säkerställa 

detta inleddes intervjun med att jag ställde frågan om informanterna tagit del av 

informationsbladet och för säkerhetens skull fick deltagarna också på plats läsa igenom 

informationsbladet en gång till. Deltagarna gav samtycke till att delta i studien genom att fortgå 

med intervju, vilket även stod definierat som samtycke i informationsbladet. 

Vid intervjutillfällena spelades samtliga samtal in med hjälp av en iPhone, detta 

för att underlätta transkriberingen. Samtliga samtal genomfördes på informanternas 

arbetsplatser och tog mellan 33 - 58 minuter. Efter varje intervjutillfälle transkriberades 

samtalen samma dag för att undvika risken för att skapa distans till det insamlade materialet. 

Som tidigare nämnt är transkriberingen ett viktigt steg i den tematiska analysen och såg därför 

heller ingen fördel med att vänta med transkribering. Transkribering är enligt Braun och Clarke 

(2006) det första steget inom första delen av den tematiska analysen då forskaren aktivt bekantar 

sig med datan när den transkriberas. Transkriberingarna skrevs ned i separata worddokument 

för att hålla isär informanterna. Ord som ansågs vara irrelevanta såsom ”typ”, ”mm” och ”aa” 

togs bort för att dessa inte fyllde någon funktion. Efter transkriberingarna började jag bekanta 

mig ännu mer med datamaterialet för att få en tydligt översikt på materialet, vilket också Braun 

och Clarke (2006) anser vara viktigt då man som forskare enkelt kan orientera sig i datan om 

man vet hur det ser ut. 

I steg två och tre ska forskaren generera koder med syftet att försöka hitta mönster 

i datamaterialet (Braun & Clarke, 2006, p. 88 – 89). Koder är det första man måste formulera 

innan man kan börja angripa teman (Braun & Clarke, 2006, p. 89). Detta gör man enklast genom 

att anteckna i transkriberingarna och markera sådant som fångar ens uppmärksamhet (Braun & 

Clarke, 2006, p. 88 - 89). Exempel på koder som uppstod i detta steg är: eget ansvar, svårigheter 

med MI i praktiken, strategier för att hålla kunskap levande etcetera. Jag markerade också när 

informanterna berättade anekdoter eller använde metaforer för att beskriva sina upplevelser. 

Detta gjordes inte bara en gång, utan för varje gång materialet lästes igenom tillkom nya koder. 

Att ha många olika koder är enligt Braun och Clarke (2006) viktigt eftersom mycket kan komma 

att bli relevant i senare steg. I slutet av kodningssteget hade jag ett fyrtiotal olika koder vilka 

sammanställdes i ett worddokument, detta för att få en översikt över om det fanns upprepade 

ord eller resonemang. Så småningom kan forskaren börja se övergripande mönster som kan bli 
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till teman vilket är kategorier som är tydligt avgränsade från varandra och som ska representera 

studiens syfte och frågeställningar (Braun & Clarke, 2006, p. 88 – 90). I denna uppsats kom jag 

fram till följande teman: Innan nuvarande praktik, under nuvarande praktik och framtida 

praktik. Dessa teman framkom genom en diskussion med handledare eftersom informanterna i 

intervjuerna pratade om faktorer kring kunskapsöverföring i dåtid, nutid och framtid vilket 

ansågs kunde kopplas till studiens syfte. 

Steg fyra sker när forskaren börjar se över sina teman för att ta bort data som inte 

är relevant eller för att lägga till underteman (Braun & Clarke, 2006, p. 91 - 90). Steg fyra 

handlar om att sortera teman och placera koder på rätt plats. Man tar bort, ändrar och lägger till 

för att få ihop hur saker och ting ligger till i data men att forskaren samtidigt håller koderna 

avgränsade till varje segment (Braun & Clarke, 2006, p. 91 - 92). I detta steg insåg jag att vissa 

frågor i intervjuguiden berörde dåtid, nutid och framtid. På så vis skapades underkategorin 

drivkraft på temat innan nuvarande praktik eftersom detta verkade påverka informanternas 

inställning och upplevelser om MI som metod. Gällande temat under nuvarande praktik 

framkom underkategorierna Internutbildningskunskaperna om MI krockar med den praktiska 

verkligheten, press och bristande direktiv och stöd. Detta för att informanterna beskrev hur 

användandet av MI var beroende av tid, hur pass kongruent kunskapen var med praktiken samt 

att det praktiska utövandet var beroende av chefer och ledning. Det sista temat som handlade 

om framtida praktiserande av MI vilket fick namnet framtida praktik med underkategorin 

kontinuerligt lärande då informanterna talade kring faktorer som underlättar behållandet av 

kunskap.  

Det femte steget i den tematiska analysen handlar om att definiera och namnge de 

olika temana man har hittat (Braun & Clarke, 2006, p. 92). Detta gjordes redan simultant i det 

fjärde steget. Forskaren ska också kort berätta vad de olika temana står för och vad de betyder 

för helheten och på vilka sätt dessa är intressanta (Braun & Clarke, 2006, p. 92). Detta gjores 

genom att presentera varje enskilt tema med en definition samt hur temats underteman kunde 

kopplas till den övergripande kategorin. En modell för hur temana hänger samman gjordes 

också för att underlätta läsarens förståelse för hur de hänger samman. I slutet av detta steg bör 

forskaren kunna urskilja temana från varandra samt kunna tala om vad temana är och inte är 

(Braun & Clarke, 2006, p. 92 - 93). Det sjätte steget går ut på att forskaren till sist producerar 

rapporteringen av analysen och vad man har kommit fram till genom att citera extrakt från 

datauppsättningen (Braun & Clarke, 2006, p. 93). I slutet av varje undertema gjordes också en 

koppling till den teoretiska begreppsapparaten för att ge en teoretisk tolkning av 

problemområdet. 

4.5 Tillförlitlighet 

När det kommer till reliabilitet och validitet är dessa oftast relaterade till kvantitativa studier 

och har helt andra kriterier för kvalitet (Bryman, 2018, p. 467). Inom kvalitativ forskning talar 

man istället om tillförlitlighet vilket är uppdelat i fyra underkategorier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Trovärdigheten syftar till 

att skapa en legitimitet i forskarens insamlade data. Det gäller att som forskare se till att man 

utfört studien i enlighet med de riktlinjer och krav som finns samt att man visar resultatet man 

kommit fram till för de informanter som deltagit i studien (Bryman, 2018, p. 467). Det handlar 

också om att behålla en transparens i arbetet som har gjorts, att man är öppen med 

tillvägagångssätt och redogör för samtliga metodval. I min studie har detta gjorts genom att se 

till att samtliga etiska principer har uppfyllts. Detta har med pålitlighet att göra, vilket är den 

kvantitativa forskningens motsvarighet på reliabilitet (Bryman, 2018, p. 468). Pålitligheten 

kräver att man som forskare redogör för hur man har gått tillväga i forskningsprocessen och att 

man har en transparens (Bryman, 2018, p. 468). I denna uppsats har jag redogjort för samtliga 

metodiska val och tillvägagångssätt för att skapa transparens så detaljerat jag kan. På så vis 
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öppnar jag upp för att andra kan ta del av mina tankar samt den röda tråd som löper igenom 

arbetet. 

                   Möjligheten till att styrka och konfirmera är också en viktig del i måttet på 

tillförlitligheten då det har med forskarens objektivitet och förmåga att föra forskningen i god 

tro (Bryman, 2018, p. 470). I denna studie har detta varit svårt att säkra med tanke på den 

förförståelse jag som forskare har i ämnet då jag själv arbetar med MI i praktiken. Detta har jag 

försökt undvika genom att läsa ett stort utbud av tidigare forskning ur olika perspektiv för att 

få en så nyanserad bild som möjligt. Jag har också försökt stärka objektiviteten genom att 

intervjua på ett så neutralt sätt som möjligt utan att tappa närheten till deltagarna. Närheten är 

viktig inom kvalitativ forskning eftersom forskaren försöker komma nära sina deltagare för att 

förstå deras livsvärld (Bryman, 2018, p. 487 - 488). Dock hävdar hermeneutiken att forskarens 

förförståelse är en förutsättning för att kunna skapa ny kunskap och att förutfattade meningar 

däremed är en naturlig del av forskningsprocessen (Allwood & Erikson, 2017, p. 115).   

                   Överförbarhet innebär inom den kvalitativa forskningen att man ger djupa och 

detaljerade beskrivningar om den kontext man har studerat (Bryman, 2018, p. 468). Detta för 

att möjliggöra för att andra forskare ska kunna ha möjligheten till att relatera en studies 

forskningsresultat till andra miljöer. Inom kvalitativ forskning handlar det däremot mer om 

kontextspecifik forskning, att målet inte behöver vara att generalisera resultatet till andra 

kontexter (Bryman, 2018, p. 488). Vidare menar Allwood och Eriksson (2017) att 

hermeneutiken inte har för avsikt att generalisera resultat eftersom kunskap är kontextburen. I 

denna studie har jag försökt att ha en varierad urvalsgrupp för att undersöka om jag kan se 

mönster över olika kontexter för att det är spännande, men målet har inte varit att kunna 

generalisera till alla socialarbetare som arbetar med MI i praktiken. Avsikten har hela tiden varit 

att undersöka mina deltagarnas utsagor för att höra och lära mer om vad de har att säga samt 

finna eventuella mönster. 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002, p. 7) har fyra krav på forskningsetiska principer som all 

samhällsvetenskaplig forskning bör utgå från för att stärka kvalitet och skydd. Dessa fyra är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera studiens deltagare om studiens syfte 

samt upplysa deltagarna på att deltagandet är frivilligt och att de har rätten att närsomhelst 

avbryta medverkande. Man ska även tala om för deltagarna på vilket sätt forskningen kan bidra 

till. Detta har gjorts genom att i ett informationsbrev informera om studiens syfte samt 

deltagarnas rättigheter om medverkan, på vilket sätt studien ämnar för att bringa kunskap, att 

forskningsresultatet enbart kommer diskuteras med handledare samt andra kursdeltagare, att 

forskningsresultaten enbart är till för forskningsändamål samt vart studien kommer att 

publiceras (Bilaga 1). 

Konfidentialitetskravet handlar om att jag som forskare måste se till att skydda 

deltagarnas personuppgifter och känslig information (Vetenskapsrådet, 2002, p. 12). För att 

säkerställa detta anonymiserades deltagarna så mycket som möjligt genom att ta bort deras 

namn, deras kön, vart de jobbar samt vad deras arbetsplatser heter. Konfidentialitetskravet går 

också hand i hand med nyttjandekravet vilket handlar om att forskaren inte får använda 

uppgifter om enskilda personer i något annat syfte än för forskning (Vetenskapsrådet, 2002, p. 

14). Både konfidentialitetskravet och nyttjandekravet säkerställdes genom att information om 

anonymitet och hur jag skulle använda det insamlade materialet stod i informationsbladet 

(Bilaga 1). 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska se till att få samtycke från sina 

informanter om deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, p. 9). Samtycke till denna studies 
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deltagande gjordes genom att informanterna, efter att ha läst igenom informationsbladet, deltog 

i intervjuerna (Bilaga 1). 

4.7 Metoddiskussion 

I början av uppsatsens metodkapitel nämndes förförståelse och i kvalitetsavsnittet nämndes 

vikten av att forskning bibehåller en objektivitet. Detta är svårt då man som forskare i något 

avseende alltid är färgad av sin egen förförståelse inom hermeneutiken (Allwood & Erikson, 

2017, p. 115). Här är det därmed viktigt att diskutera den tematiska analysen då det här finns 

risk för att forskarens egen subjektivitet påverkar resultatet för mycket. Subjektiviteten är just 

vad kvalitativa forskningsmetoder har fått kritik för då metoderna och tillvägagångssättet oftast 

är beroende av forskarens förmåga till att tolka (Bryman, 2018, p. 484). Att tolka fram teman 

enligt den tematiska analysen beror därmed på intervjuarens egen förförståelse vilket indirekt 

påverkar studiens utfall. Denna subjektivitet hanteras dock genom att jag systematiskt arbetar 

med den tematiska analysen enligt Braun och Clarkes (2006) rekommendationer. Detta gör att 

uppsatsens teman blir mindre beroende av författaren samt kan styrka uppsatsens tillförlitlighet 

då det skapar transparens i tillvägagångssättet.  

När det kommer till intervjuer som forskningsmetod exempelvis finns det risk för 

en så kallad intervjuareffekt vilket alltid en risk när man som forskare tillämpar intervju som 

forskningsmetod. I min studie kanske jag till exempel har påverkat mina informanter dels innan 

intervjun genom att de har läst på mer om MI som metod för att kunna svara bättre. Det kan 

också handla om att deltagarna har känt att de måste prestera välutvecklade svar och att detta 

därför har tagit bort mycket av det naturliga sättet för de att uttrycka sig. Andra faktorer som 

kan ha resulterat i att deltagarna har svarat på ett visst sätt handlar om att de kan ha 

underrapporterat vissa aktiviteter på grund av diverse farhågor (Bryman, 2018, p. 287). Ett 

exempel på detta i denna studie skulle kunna vara att deltagarna underrapporterat saker som har 

att göra med arbetsgivare eller organisation att göra på grund av rädslan att bli avslöjad. Mot 

denna bakgrund är det därför viktigt att reflektera över hur detta kan påverka studiens resultat i 

och med att informanternas utsagor är det som analyserar. Bryman (2018, p. 287) anser dock 

att forskning inte har kunnat bevisa mer exakt vilka felkällor intervjuareffekt faktiskt ger, men 

att man som intervjuare bör ta bort risken för det så mycket som möjligt. Exempelvis såg jag 

till att samtliga intervjuer genomfördes i en miljö där deltagarna kände sig bekväma på deras 

arbetsplatser. Oftast bokades enskilda rum in för att intervjuerna skulle kunna ske på en avskild 

plats där deltagarna inte var oroliga för att chefer eller arbetskollegor skulle höra vad de sa. 

Samtliga intervjuer genomfördes av en ensam intervjuare vilket kan göra det 

lättare eller svårare beroende på hur man ser det. Det kan upplevas som mindre hotfullt om en 

intervju äger rum mellan fyra ögon då det blir mer som ett samtal. I fallet av två intervjuare kan 

detta kännas som ett förhör beroende på upplägg som kan skapa en känsla av obekvämlighet. 

Samtidigt är det också svårt att genomföra intervjuer på egen hand då man själv ansvarar för att 

alla frågor faktiskt ställs samt att man håller sig fokuserad för att inte missa viktig information 

eller möjligheter för följdfrågor. 

                   Studiens urval utgick från ett bekvämlighets och ett snöbollsurval vilket har sina 

fördelar och nackdelar. Två fördelar är att man oftast får hög svarsfrekvens och man sparar 

mycket tid med hjälp av snöbollsurval och bekvämlighetsurval (Bryman, 2018, p. 243 - 246). 

Den gemensamma nackdelen handlar om att urvalet omöjligen kan representera den valda 

populationen och därmed kan resultatet inte generaliseras (Bryman, 2018, p. 244 - 245). Som 

tidigare nämnt var målet dock aldrig i denna studie att kunna generalisera resultatet till alla 

socialarbetare som arbetar med MI i praktiken, utan målet är endast att undersöka om det finns 

gemensamma mönster i informanternas uppfattningar. Därmed kan bekvämlighets och 

snöbollsurvalet tillämpas i denna uppsats då målet inte är beroende av ett representativt urval.  
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5. Resultat och Analys 
I detta avsnitt kommer teman som framkommit ur analysen att presenteras. Analysen består av 

tre övergripande teman med tillhörande underkategorier för dessa (Se Figur 2). Temana ska 

fungera som en kronologisk berättelse som sträcker sig från informanternas uppfattningar innan 

nuvarande praktik vilket berör deltagarnas motivation och tidigare erfarenheter av MI som 

metod i olika praktiker. Det andra temat handlar om informanternas upplevelser av hur saker 

och ting fungerar just nu vilket belyser under nuvarande praktik. Inom detta tema finns 

kategorier som berättar om informanternas press på grund av tidsbrist men också en besvikelse 

över att de praktiska förutsättningarna för kunskapsöverföring inte räcker till. Det sista temat 

handlar om framtida praktik som berör att deltagarna blickar framåt och talar om önskningar 

kring mer gemenskap och utbildning för att underlätta MI i praktiken. Uppsatsens teman 

kommer att presenteras var och för sig för att ge en inblick i hur dessa hänger samman. I slutet 

av varje presenterat tema kommer det teoretiska ramverket att appliceras på arbetets resultat. 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Tematisk karta över empiri.  

5.1 Innan nuvarande praktik 

Innan nuvarande praktik är temat som belyser informanternas uppfattningar kring MI som 

metod innan en kunskapsöverföring har skett till praktiken. I den tematiska analysen framkom 

det en underkategori som berörde motivation vilket påverkar informanternas inställning till MI 

som metod och därmed också deras drivkraft till att vilja utveckla kunskap och utöva den i 

praktiken. 

5.1.1 Drivkraft 

Den första underkategorin under temat innan nuvarande praktik handlar om informanternas 

motivation. Detta för att ge en rättvis bild av hur informanterna kände inför MI som metod i 

deras arbete. I socialarbetarnas utsagor har alla varit positivt inställda till MI som metod. 

Motivationen och drivkraften till att använda MI i praktiken och applicera kunskapen i arbetet 

finns där, vilket kan visa på att det finns en vilja om att lära sig och ta till sig kunskap. 

Informanterna nedan belyser att de kände sig inspirerade efter grundutbildning i MI: 

  
Informant 1: “Mm, det skulle jag nog säga. Det var ett bra ord. Jo men inspirerad skulle jag 

nog... det kände jag mig nog absolut och redan då tyckte jag nog att det här kommer jag nog att 

kunna ha användning för i mitt jobb.” 
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Informant 5: “Jag tror det är såhär... jag blev jätteglad när jag hörde talas om MI och tyckte 

det var jättespännande. Jag var jätteintresserad av samtalsmetodik och sånt där och det är jag 

fortfarande//“ 
  

Informant 4: “//den var ju väldigt givande (utbildning i MI) eftersom då var det ju ganska så 

nytt och allting var ju väldigt konkret och skulle rikta sig mot missbruk och den byggde mycket 

på övningar och att vi också tog med oss det tillbaka sen. Sen när vi sågs vid nästa tillfälle så 

hade vi någonting att jobba med så att vi var väldigt lekfulla på det sättet.” 
  

I de tre citaten ovan beskriver informanterna att de var inspirerade och exalterade inför att 

använda metoden i arbetet. Detta kan tolkas som att det finns en positiv inställning till MI som 

samtalsmetodik efter första utbildningstillfället. Informant 1 och 2 som båda arbetar som 

socialsekreterare på försörjningsstöd kunde exempelvis redan se efter första utbildningen hur 

de skulle kunna applicera metoden i praktiken. Informant 1 lät också glad och man kunde se på 

henom att MI var någonting som fyllde hen med exaltering och nöje. Informant 5, 

boendeassistent inom LSS-verksamhet beskriver att hen blev jätteglad och tyckte att det var 

jättespänannde när MI som metod introducerades på arbetsplatsen. Informant 4, barnombud, 

beskriver hur utbildningen i MI var givande eftersom det var nytt. Vidare beskriver hen med ett 

leende att man på utbildningen var lekfull i sitt sätt att lära sig på. Denna drivkraft som kan 

utläsas ur samtliga citat är enligt Baldwin och Ford (1988) en viktig förutsättning för training 

transfer då individen behöver det för att vilja genomföra en kunskapsöverföring till praktiken. 

Som tidigare nämnt spelar inte training outputs någon roll om inte individen från början har en 

kognitiv kapacitet att ta till sig kunskap eller överföra den till praktiken. Därmed blev 

informanternas vilja gällande att ta till sig MI som metod men också tron på att metoden är bra 

viktig eftersom det ökar chansen för conditions of transfer enligt Baldwin och Ford (1988). 

                   I förhållande till uppsatsens ena frågeställning om vilka faktorer informanterna 

upplever påverkar möjligheten till kunskapsöverföring från internutbildning till MI som praktik 

skulle då detta kunna tolkas som, utifrån Baldwin och Fords (1988) teoretiska modell att 

drivkraften som informanterna känner inför MI skapar en positiv inställning gentemot att ta till 

sig metoden. Om informanterna hade visat på motstånd inför att använda metoden i praktiken 

hade det enligt Baldwin och Ford (1988) blivit betydligt svårare att genomföra en training 

transfer då motivation är grunden till inställningen för lärandet och bibehållandet av kunskap, 

men också en avgörande faktor gällande intentionen att applicera kunskap i praktiken. Både 

lärandet och bibehållandet av kunskap samt motivationen är här viktigt eftersom dessa är 

förutsättningar som påverkar conditions of transfer och således kunskapsöverföring. 

5.2 Under nuvarande praktik 

Mot bakgrund av föregående tema går vi nu in i hur informanterna upplever det praktiska 

utövandet av MI i sin nuvarande arbetsroll. Detta tema representerar dels den process där 

informanterna börjar praktisera sina kunskaper i MI och upptäcker att verklighetens praktik 

skiljer sig från den teoretiska kontexten och dess utbildningssituationer vilket påverkar 

informanternas upplevelser kring användandet av MI i praktiken. Det handlar också om att 

socialarbetarna uppleveler att MI i praktiken är svår på grund av faktorer som berör hur 

arbetsplats och organisation skapar förutsättningar för kunskapsöverföring. 

5.2.1 Internutbildningskunskaperna om MI krockar med den praktiska verkligheten 

Många informanter upplever att kunskapen om MI som förvärvats på internutbildningar ibland 

är svåra att applicera i arbetet. Detta för att nuvarande praktik där MI ska utövas skiljer sig från 

tidigare erfarenheter och den kunskap som socialarbetarna förvärvade i 

utbildningssammanhang för MI. Informanterna arbetar med en bred klientgrupp med allt från 

ensamkommande flyktingar, människor i arbetslöshet samt klienter med neuropsykiatriska 
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funktionsvariationer vilket innebär stor variation av den praktiska verkligheten. Trots detta har 

ingen av informanterna gått en utbildning som varit anpassad efter deras specifika praktik och 

klientgrupp. Utbildningarna i MI har oftast varit anpassad efter missbruksproblematik. Några 

av informanterna har förvisso i utbildningssammanhang fått koda samtal samt fått träna på att 

applicera MI i verkliga scenarion som kan uppstå ute i verkligheten vilket de beskriver som 

lärorikt och positivt eftersom man verkligen får se hur man ska använda metoden. Vikten av att 

utbildning ska vara verklighetstrogen belyser Informant 4 i följande citat: 

 
Informant 4: “Vi fick upp situationer där det verkligen var faktiska situationer hur ska vi göra 

det här, hur tänker man på ett MI sätt utifrån den här situationen och det var ju väldigt... det 

blev ju tydligt att det är så svårt i praktiken att det är eftersom det är människor man jobbar 

med och det var ganska utmanande faktiskt många gånger.” 
 

I citatet belyser socialarbetaren att det var givande att basera utbildningen om MI på verkliga 

scenarion som kunde uppstå i praktiken. Detta kan tolkas som att informanten upplevde att detta 

tillvägagångssätt gjorde kunskapsövergången mellan teori till praktik enklare. Med andra ord 

kan en internutbildning som är designad på detta sätt underlätta kunskapsöverföring från teori 

till praktik om utbildningskunskapen påminner om praktikens verklighet. Detta gör att det blir 

tydligare gällande hur metoden ska omsättas i och med att den teoretiska kunskapen blir mer 

konkret. Detta blev tydligt när Informant 4s utsaga kring utbildningsdesign ställdes i relation 

till vad Informant 5 hade att säga om sin upplevelse kring utbildning i MI: 

 
Informant 5: “Man måste... det behövs fler timmar att sätta sig in i det, man kanske behöver läsa 

flera sidor, kanske inte bara räcker med att läsa ett häfte eller två A4 om det utan man kanske 

behöver läsa en hel bok om man ska gå en utbildning eller kanske flera böcker, man kanske 

behöver gå på seminarier i MI liksom... man behöver göra utbildningarna mer fylliga för att det 

ska sätta sig för just nu är MI för mig någonting luddigt, liksom någonting jag gjorde för fem år 

sedan och jag gjorde lite samtalsövningar och det var kul, jag kan se potentialen – men att jag 

vill lära mig mera men tyvärr går det inte så mycket kurser liksom... lite så är det. Känns lite 

flummigt.” 
 

Informant 5 trycker på att man måste göra utbildningarna “//mer fylliga” genom att inte bara 

fokusera på att läsa några enstaka informationsblad om MI som metod utan att det krävs en mer 

gedigen utbildningsdesign som tillåter den som ska lära sig att delta mer aktivt. Socialarbetaren 

nämnde exempelvis seminarier och att läsa flera böcker i ämnet för att fördjupa sig mer. I 

dagsläget kände socialarbetaren att hens kunskaper kring MI är bristande och att metoden i 

helhet upplevs som diffus på grund av detta. Citaten ovan betonar vikten av att utbildning bör 

vara kongruent med verkligheten då detta underlättar kunskapsöverföring. 

Ett annat resultat pekar mot att socialarbetarna upplever det som svårt att se hur 

kunskapen om MI från utbildningarna skulle kunna appliceras i deras nuvarande praktik på 

grund av att deras handlingsutrymme gällande utövandet av MI ibland begränsas av deras 

arbetsroller: 

  
Informant 2: “Sen kände jag då att det var svårt att koppla det till försörjningsstöd då vi har 

mycket... man ska ha mycket kontroll, man måste ställa mycket frågor till klienten, ge mycket 

information och då kände jag att det är svårt att få in MI.” 
  

“Det är det som är utmaningen, jag har mycket dokument, bland annat en mall vid nybesök där 

det är frågor man ska ställa kring familjesituation och sådär//” 
  

Informant 2 beskrev hur hens arbetsroll krockar med filosofin bakom MI gällande att man som 

utövare inte ska ge direktiv eller oönskade råd. Detta är dock en stor del av hens arbetsroll då 

meningen är att man som socialsekreterare måste vara rak och tydlig för att kunna guida 
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klienten i rätt riktning. Därmed går arbetets praktik emot de utbildningskunskaper i MI som 

informanten har tagit till sig. Detta nämner också Informant 5 när hen ger ett exempel på en 

klient på LSS-boende med svårigheter gällande städning: 

  
Informant 5: “Man orkar liksom inte vänta längre på att personen ska ta tag i det själv, utan vi 

kör hands on att vi går dit upp två gånger i veckan och så okej hej nu är det städdags, vad vill 

du städa för någonting? [...] detta talar alltså emot MI fast vi ändå har fått resultat så det är 

inte alltid vi jobbar med MI utan ibland jobbar vi tvärtom-MI-strategi liksom... att vi liksom nej 

men nu skiter vi i det här, nu gör vi såhär istället – den här människan ser inte problemet och 

kan därför inte göra valet om att städa och åren går och det händer ingenting, då gör vi såhär 

att vi börjar handgripligen och då får det oftast effekt. Så MI funkar på vissa men inte alls på 

andra…” 
  

Informant 5 beskriver denna situation som en motsats till vad MI som metod förespråkar men 

att det är nödvändigt för att kunna möjliggöra förändring i arbetet. Beslut om att gå ifrån MI 

som metod i praktiken grundar sig i att det ibland är svårt för personer med exempelvis 

neurokognitiva funktionsvariationer (såsom autism och aspergers) att själva hitta motivation.  

Vidare är metoden väldigt fokuserad på förändring vilket vissa informanter har upplevt som 

problematiskt i sitt arbete eftersom en förändring inte alltid är möjlig. Detta beskriver Informant 

4 i följande citat: 

  
Informant 4: “Det kan då nästan bli lite naivt ibland för det kan ju då finnas saker som... ett 

exempel då – om en familj kommer till oss och inte har... alltså att de är papperslösa, och att de 

inte har ett boende, att de kanske bor på olika ställen och dom har ingen ekonomi heller utan 

dom får med hjälp av olika stödorganisationer då så de kan klara sig, då blir det såhär... det 

finns inte så mycket val [...]” 
  

I detta citat tolkades det som att Informant 4 upplever en motstridighet mellan metoden MI och 

praktikens verkliga förutsättningar. Socialarbetaren upplever att metoden ibland är alltför 

fokuserad på förändring och ställer sig frågande till hur detta fungerar med den praktiska 

verkligheten eftersom många klienter inte har möjlighet att förändra sin situation. 

Socialarbetarens klientgrupp består till stor del av assylsökande personer som flytt från krig och 

som därför lever i en socialt sårbar situation där deras framtid ofta ligger i myndigheternas 

händer. Som socialarbetare och MI-utövare i denna situation kan det därför upplevas som svårt 

att försöka genomföra ett förändringsarbete då klienten ibland inte kan påverka sin egen 

situation. Detta talar då emot MI-metodens filosofi om att alla människor har ett val och en 

möjlighet till att påverka sin egen situation eftersom det inte ser ut så i socialarbetarnas 

praktiker. 

                   Ett återkommande tema som också påverkar socialarbetarnas praktiserande av MI 

i praktiken handlar om jämförandet mellan tidigare arbetserfarenheter där MI användes och 

nuvarande arbetskontexter. Informant 1 har exempelvis tidigare arbetat på ett HVB-hem där MI 

användes dagligen som ett verktyg i samtal med klienter, i detta citat berättar socialarbetaren 

om sin tidigare erfarenhet: 

  
Informant 1: “Därför det kanske var en tydligare... då hade jag en annan kontakt med samma 

ungdomar dagligen, vi gick ju lite grann hand i hand va asså sådär att vi hade våra 

behandlingssamtal varje vecka och man kunde liksom se en helt annan progress och vart vi 

skulle någonstans.” 
  

I detta citat kan det tolkas som att informanten kan se en tydligare koppling till hur MI kunde 

användas på HVB för att man arbetade betydligt närmre klienten. Hen beskriver den nära 

relationen med föregående klientgrupp som att man gick hand i hand med dem och att denna 

kontakt skiljer sig från nuvarande situation i yrkesrollen som socialsekreterare. Vidare belyser 
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Informant 3, handledare för arbetsträning gällande arbetslöshet och Informant 4, en jämförelse 

mellan tidigare arbete som MI-utövare med personer i missbruk och nuvarande praktik: 

  
Informant 3: “Om man tänker på **** så ringde ju folk själva när de verkligen har bestämt sig. 

Så då är det ganska lätt att hänga på det samtalet sådär någon ringer och bara nu måste jag 

verkligen sluta – då blir det ju såhär herregud, det här är någon som är startklar verkligen 
om man pratar om hur kan du göra... medans här på **** tycker jag det är mycket svårare att 

använda det.” 
  

Informant 4: “//det (MI) är lättare då när det handlar om missbruk för då är det mer här är du 

nu vad är ditt mål... när man är asylsökande kan man tänka att målet är att stanna i Sverige och 

få uppehållstillstånd då är det ju mycket mer bortom ens egen påverkan... då är det mycket mer 

att skapa liksom vad kan vi göra här och nu för att må så bra som möjligt…” 
  

I citatet beskriver Informant 3 och 4 att det var lättare att utöva MI i sin föregående praktik 

kring missbruksproblematik och att den nuvarande praktiken är svårare. Informant 3 belyser att 

i den föregående praktiken var det klienterna själva som tog kontakt för att få stöd, vilket inte 

är fallet i den nya arbetskontexten då Arbetsförmedlingen ställer krav på att klienterna måste 

arbetsträna för att få ersättning. Grunden i citaten handlar om att informanterna har ett 

jämförande perspektiv och kan till och med peka ut vad det är som gör att det var lättare i den 

föregående praktiken. Informanterna beskriver att skillnaden mellan praktikerna handlar om att 

målsättningen och förutsägbarheten gällande vart klienten är på väg underlättade arbetet med 

MI. Det gemensamma temat för dessa citat handlar därmed om att nuvarande kontext för MI-

utövning blir svår för att man inte kan se lika tydligt vad klienterna behöver hjälp med och inte 

heller vilka mål de har. Detta kan bero på att Informant 3 och 4 tidigare har arbetat med 

missbruk. Därmed är informanternas utbildningskunskaper i MI tillägnade utefter en specifik 

målgrupp (missbrukare) vilket kan göra att en kunskapsöverföring mellan den specifika 

kunskapen om missbruk till den nya praktiken som inte rör missbruk kan bli svår. 

Mot bakgrund av de presenterade resultaten ovan kan det konstateras att 

undertemat gällande att internutbildningskunskaperna om MI krockar med den praktiska 

verkligheten upplevs vara en svårighet gällande att utöva MI i informanternas nuvarande 

praktiker. I grund och botten handlar detta om att MI som teoretisk metod inte alltid är 

kongruent med verkligheten. Att socialarbetarna inte kan generalisera utbildningskunskapen till 

praktiken och att socialarbetarna har en yrkesroll som krockar med MI som filosofi försvårar 

utrymmet för kunskapsöverföring av MI till den praktiska omsättningen. Detta påverkar 

conditions of transfer enligt Baldwin och Fords (1988) teoretiska modell eftersom det påverkar 

generalisering av kunskap till andra kontexter vilket är en mycket viktig komponent för 

kunskapsöverföring. Något som underlättar kunskapsöverföring är när utbildningsmaterialet 

och den kunskap som utbildningen genererar är kongruent med verkligheten (Baldwin & Ford, 

1988, p. 64; Grossman & Salas, 2011, p. 111 - 112). Detta innebär att om utbildningskunskap 

ej är sammanhängande eller påminner om informanternas riktiga praktik kan det vara svårt att 

generalisera utbildningskunskap till verkligheten, vilket kan vara fallet för socialarbetarna 

eftersom ingen av deltagarna har gått en utbildning i MI som varit anpassad efter deras 

nuvarande klientgrupper. I citaten ovan beskriver informanterna exempelvis hur de ibland 

måste ta bort vissa delar av MI för att deras arbete ska kunna fungera. Detta ska också enligt 

Baldwin och Ford (1988) försvåra training transfer eftersom kunskapen från utbildningen inte 

kan generaliseras om utbildningssammanhanget är alltför olik verkligheten där kunskapen ska 

appliceras. 

 En annan aspekt i resultatet handlade om att informanterna jämförde nuvarande 

praktik med föregående praktiker gällande MI. Detta behöver inte vara en faktor som påverkar 

möjligheten till kunskapsöverföring, men enligt Baldwin och Fords (1988) modell gällande 

training transfer är generaliseringen av kunskap ett kriterium för att en kunskapsöverföring ska 
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kunna äga rum. Därmed krävs det av informanterna att de måste anpassa sina kunskaper och 

generalisera dessa till nya situationer och detta kräver rätt förutsättningar. Arbetsmiljön har 

enligt Baldwin och Ford (1988) en lika stor påverkan på training outputs vilket handlar om både 

lärande och bibehållande av kunskap som den enskilda individen har. Individen är därmed inte 

ensamt ansvarig för att en lyckad kunskapsöverföring ska ske, ansvaret ligger fördelat på 

organisation och individ. Mot bakgrund av detta kan det tolkas som att socialarbetarna inte har 

fått rätt förutsättningar gällande att själva förstå hur MI kan anpassas till deras nuvarande 

arbetskontext. Baldwin och Ford nämner inte detta explicit i sin teoretiska modell för training 

transfer, men kognitiva aspekter såsom tidigare erfarenheter ingår i det individuella 

perspektivet för att det påverkar möjligheterna till överföring av kunskap till den praktiska 

omsättningen. Detta är dock ingen enkel uppgift då anställda som gått en internutbildning 

behöver stöd och direktiv gällande hur gammal kunskap kan appliceras i nya kontexter. 

5.2.2 Bristande direktiv och stöd 

Under intervjuerna uppstod en känsla av att informanterna känner en viss besvikelse över att 

det finns ont om tillfällen och utrymme gällande att öva på MI samt att de till stor del också har 

fått ta mycket eget ansvar gällande att hålla kunskapen vid liv. Det egna ansvaret yttrar sig olika 

bland informanterna, men det finns ett gemensamt tema vilket är att de anställda oftast saknar 

tydliga direktiv eller initiativ ovanifrån gällande att skapa förutsättningar för 

kunskapsöverföring. Informant 1 och 2 har exempelvis blivit utsedda som MI-coacher på deras 

arbetsplatser vilket de anser är positivt. Verksamheterna som informanterna arbetar inom har 

flera MI-coacher, vilket är anställda som gått en grundutbildning och en fördjupningsutbildning 

i MI. Rollen som coach ska vara till för att göra det möjligt för att andra anställda som också 

jobbar med MI att få vägledning av coacherna. Däremot råder det en ovisshet gällande vad detta 

innebär för dem i praktiken samt hur det ska implementeras: 

  
Informant 1: “[...] jo men där har vi ju haft diskussioner för att vi har nog tolkat att det ska ligga 

på oss men utifrån erfarenheten när vi hade det här som en punkt på vårt APT så upplevde jag 

det att det blev mycket som hängde på mig, att jag ska tala om för mina kollegor att nu ska du 

köra MI här och då gör du si och så. Och då kände jag att jag inte hade mandatet att säga åt 

mina kollegor vad de ska göra så jag sa till min chef att jag vill att du ska driva arbetet, du ska 

se till att metoden används och sen är jag stöd om det är någon som vill ha hjälp eller så 

stöttning, så finns jag där och hjälper till men vill inte vara den som driver arbetet för det tycker 

jag blir konstigt som kollega som ska säga åt mina andra kollegor – det är en chefs uppgift.” 
  

Informant 2: “Vi vill ju där få mer klarhet i vad vår roll faktiskt kommer att vara och vad den 

är, för vi ska ju använda MI men det har inte säkerställts på något sätt så vi vill ju veta lite hur... 

det är ju egentligen chefernas ansvar att se till att alla gör det, vi kan ju bara vara behjälpliga 

vid tips eller råd tänker vi. Så vi får se hur vi ska arbeta vidare” 
  

Utifrån citaten kan det tolkas som att det råder en förvirring hos informanterna gällande vad 

som förväntas av dem. Informant 1 ställer frågan rakt ut och undrar vad man gör som MI-coach 

och detta kan förstås som att hen inte har fått en föklaring på vad en sådan roll innebär i 

praktiken. Vidare nämner också Informant 1 att hen inte vill ha för mycket ansvar på sig 

gällande implementeringen av Ml. Informant 2 belyser också detta när hen säger att “//det är 

ju egentligen chefernas ansvar att se till att alla gör det, vi kan ju bara vara behjälpliga vid 

tips eller råd tänker vi”. Här avsäger sig Informant 1 och 2 ansvaret och flyttar över ansvaret 

på cheferna genom att berätta vad dem anser är chefens ansvar i denna situation och här blir det 

tydligt att informanterna upplever att det största ansvaret ska komma ovanifrån gällande 

implementering. Det är även tydligt att informanterna upplever att de saknar direktiv från chefer 

och ledning vilket Informant 2 belyser i detta citat: 
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Informant 2: “Det tror jag, det hade nog varit väldigt viktigt för alla att det verkligen kommer 

uppifrån att ni ska använda det här (MI) och att vi kunde jobba mer med det för nu var det som 

att de skickade iväg alla på utbildning och tänker att nu kommer alla jobba med MI bara för att 

man har varit på en utbildning istället för att titta på verksamheten och hur vi ska applicera det 

här.” 
  

Informant 2 upplevde att implementeringen för kunskapen och utvecklandet av MI i praktiken 

inte tar stopp efter att man har gått en utbildning i MI. Chefer och ledning måste även aktivt 

efteråt arbeta för att se till att det fastnar inom organisationen. Detta ansvar ska ligga på ledning 

och chefer enligt Informant 2 då hen säger att det ska komma uppifrån. Gällande kvalitetsäkring 

av MI är det tydligt att detta är något som informanterna upplever som viktigt då det är en 

förutsättning för att kunskap ska kunna utvecklas. Dock har ingen av informanternas chefer på 

deras nuvarande arbetsplatser genomfört uppföljningar eller kvalitetssäkringar. Informant 3 har 

exempelvis explicit uttryckt en vilja om detta till sin chef: 

  
Informant 3: “Sen har jag själv bett om att få spela in ett samtal och få en kodning [...] nej det 

har inte blivit av liksom, jag har spelat in ett samtal men det är lite sådär... finns inget sånt krav. 

På **** var det ju vissa... alltså vecka 14 och 15 så har vi inspelningsveckor [...] sen så spelades 

samtalet in och det skickades till en kodare och det blev en kvalitetssäkring.” 
  

Informant 3 beskriver i detta citat hur hen har försökt yttra önskning om kvalitetssäkran i form 

av kodning då hen tidigare jobbat på en arbetsplats som har haft kontinuerliga kvalitetsäkringar 

gällande MI i praktiken. Kodning av MI-samtal handlar om att någon utomstående analyserar 

och checkar av antal öppna och slutna frågor och andra verktyg som förekommer inom 

metoden. Detta för att kunna berätta för utföraren hur hen kan bli bättre på MI i praktiken och 

för att säkerställa att metoden används på ett evidensbaserat sätt. Samma informant upplever 

också att kvalitetssäkran är viktigt för hens möjligheter till utövande av utbildningskunskaper 

om MI i arbetet då man som utövare på något sätt blir säker på vad som anses vara korrekt MI 

och inte. Informant 5 blev erbjuden av sin arbetsplats att få sina MI-samtal kodade vilket hen 

var positivt inställd till, dock har detta inte blivit av. På frågan om hur socialarbetarna skulle 

känna att kvalitetssäkringar och uppföljningar skulle kunna hjälpa dem handlar det mycket om 

att säkerställa att de använder metoden på rätt sätt. 

  
Intervjuare: “Ja, hur skulle en kvalitetssäkring kunna hjälpa dig? Skulle det på något sätt kunna 

göra det lättare för dig att utöva metoden i praktiken?” 
  

Informant 4: “Ja men det tror jag, för då kanske man också skulle kunna se det som att jamen 

här måste utbildningen anpassas lite och att man kanske behöver ja, att förstå att alla inte jobbar 

likadant med MI… så det tror jag absolut skulle kunna göra det bättre.” 
 

I fallet gällande Informant 4 anser hen att kvalitetssäkran är viktig för att det fyller en funktion 

av utvärdering. Genom kvalitetssäkran kan chefer och ledning justera och anpassa MI utefter 

den aktuella klientgrupp som informanterna arbetar med och på så vis kan kompetens utvecklas 

till det bättre i och med att man får förfinade kunskaper. Samma informant talar också om vikten 

att använda evidensbaserade metoder på rätt sätt för att behålla rätt kvalitet. 

Detta avsnitt belyser aspekter gällande bristande direktiv vilket handlar om ett bristande 

stöd eftersom att informanterna upplever att utebliven kvalitetssäkran och feedback gör att 

informanterna inte vet om de är på väg i rätt riktning gällande hur de omsätter 

utbildningskunskaper om MI i praktiken. Att följa upp kunskap och kunskapsöverföring belyser 

Grossman och Salas (2011) som viktigt för training transfer då det ger anställda en känsla av 

stöd och att någon bryr sig. Syftet med feedback handlar inte bara om att cheferna ska se till att 

de anställda gör rätt i praktiken, utan det handlar också om att kvalitetssäkringar och 

uppföljning lämnar utrymme åt kontinuerligt lärande (Grossman & Salas, 2011, p. 114). Detta 
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är någonting som informanterna själva upplever är viktigt för deras kunskapsutveckling och 

överföring då det fyller en funktion om att se till att man gör rätt för sig i praktiken. Detta 

stämmer då överens med Ford och Baldwin (1988) samt Grossman och Salas (2011) 

resonemang kring vikten av att stöd från chefer är viktigt för lyckad kunskapsöverföring hos 

individen. Om man exempelvis gör en felaktig kunskapsöverföring, det vill säga om man 

applicerar utbildningskunskap som inte är rätt i praktiken, riskerar anställda att generalisera fel 

sorts kunskap. Detta handlar i grunden om feedbacken har visat sig vara en mycket viktig 

förutsättning för lyckad training transfer enligt Baldwin och Ford (1988). I undertemat kring 

bristande direktiv blir det därmed tydligt att informanterna upplever det bristande direktivet 

som en faktor vilket påverkar möjligheten till kunskapsöverföring av MI. Avsnittet belyser 

också att informanterna har försökt att få mer direktiv från arbetsplatsen för att detta ska hjälpa 

dem framåt gällande att fortsätta använda MI i praktiken samt förfina sina kunskaper om MI. 

5.2.3 Press 

Den två föregående underkategorierna belyste att internutbildningskunskaperna om MI krockar 

med den praktiska verkligheten samt att informanterna saknar stöd och direktiv från chefer. 

Utifrån dessa resultat kan det tolkas som att detta försvårar socialarbetarnas möjlighet till 

kunskapsöverföring. Detta i sin tur skapar en press bland socialarbetarna gällande tid. Tidspress 

handlar om att tiden åt att öva på MI som metod i praktiken är knapp på grund av hög 

arbetsbelastning och på grund av de många olika arbetsuppgifter inom ramarna för en och 

samma yrkesroll. Tidspressen i sig blir sedan även den en barriär för kunskapsöverföring. I 

citaten nedan belyser Informant 2 just detta. Frågan som ställdes handlade om hur pass mycket 

informanten kände att kunskapen kring MI var förankrad i henom: 

 
Informant 2: “Nej men det är väl där jag känner att det brister lite... just för att det inte har 

funnits så mycket tid åt att reflektera. Man har varit på utbildning i tre dagar sen kommer man 

tillbaks och så har man massor att göra på jobbet så det liksom bara rullar på.” 
  

“Nej och det är där tidsbristen kommer in... för då efter utbildningen var man jätteinspirerad 

och kände att gud detta måste vi börja med NU, och då tänkte man ju att man kan sitta och läsa 

på lite någon gång då och då och kolla på YouTube-filmer men det hinner man inte med så att 

det är ju det som är synd för man tappar så mycket för att man inte har tid att gå tillbaka…” 
  

Det som brister enligt informanten handlar just om att känslan av att kunna MI i praktiken är 

svag på grund av att man inte har tid för att öva på den teoretiska kunskapen i arbetet. Här finns 

också en känsla av att informanten känner en press i och med att hen har gått en utbildning i tre 

dagar och kanske vill prova sina kunskaper men får inte tiden till att göra det på grund av att 

arbetet fortgår i samma spår. Informanten har också haft förhoppningar om att hen ska ha tid 

över åt att titta på instruktionsvideos om MI under arbetstid för att hålla kunskapen aktiv och 

levande för att inte tappa den. När informanten säger “//det är ju det som är synd för man tappar 

så mycket//” menar socialarbetaren att hen tappar kunskap på grund av fördröjning mellan 

inlärningstillfälle och praktiskt utövande. Liknande upplevelser kring tidsbrist finns i Informant 

1s utsagor: 

 
Informant 1: “//visserligen ska vi ju arbeta med förändring här också men att det också blir en 

helt annan ärendemängd, klientmängd som du har och ska jobba med, jag tror också att det har 

att göra med hur ofta du har möjlighet att träffa dina klienter och ja... sen tror jag att det handlar 

om tid och tidspress alltså hur mycket tid du har och lägga ned på för i det här jobbet jag jobbar 

i nu är det betydligt mer administrativt än när du jobbar på HVB till exempel där är det ju liksom 

ute i verksamheten med klienterna som du jobbar med…” 
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Informant 1 beskriver i sitt citat att tidsbristen beror på den arbetsbelastning hen har i sitt arbete 

som påverkar hur ofta ett MI-samtal kan utövas i arbetet. I nuvarande praktik måste 

socialarbetaren ta hänsyn till det administrativa och därför räkna med att hen inte kan spendera 

lika mycket tid med klienterna på försörjningsstödet jämfört med vad hen har kunnat göra i det 

förflutna. Liknande dilemma beskriver resterande socialarbetare att de upplever på deras 

arbetsplatser. Många uttrycker att lite MI är bättre än ingen MI alls och att informanterna 

försöker använda verktyg inom MI så mycket som möjligt såfort det finns tillfälle för det. 

Andelen tid som socialarbetarna ägnar åt MI i praktiken är mindre i sin nuvarande arbetskontext 

på grund av många olika arbetsuppgifter som tar bort mycket av utrymmet för individuella 

samtal med klienter. Detta kan tolkas som att MI i socialarbetarnas arbete utgör en mycket liten 

del och därför finns det mindre tid för generalisering av MI till praktiken. 

En annan informant belyser att resurser som organisationen ger de anställda för 

stöd i kunskapsöverföring ibland inte är möjliga att ta till vara på då detta är beroende av tid 

och utrymme. I följande citat ges exempel på detta av Informant 3: 

  
Informant 3: “Jadu, det är nog inte... det är ganska mycket upp till en själv för det finns MI-

träffar att gå på och om man går dit då har man förberett ett underlag att man tar med sig lite 

frågor då kan det ju ge otroligt mycket, då kan man ju verkligen gå därifrån och känna såhär 

wow, nu kan jag börja om och man får ny luft på något sätt. Det är jättebra tycker jag, men det 

är inget krav – man måste inte gå dit så det bygger ju lite på att man själv tycker att man har tid 

och möjlighet det handlar ju säkert mycket om sin närmsta chef liksom suckar varje gång man 

går iväg på de där träffarna.” 
  

Informant 3 som är handledare för arbetsträning beskriver att det finns möjlighet för hen att gå 

på så kallade MI-träffar men att detta inte nödvändigtvis innebär att man faktiskt kan ta sig iväg 

på dem. Det är heller inget krav för personalen på socialarbetarens arbetsplats att delta på dessa 

träffar. Utifrån informantens citat kan det tolkas som att MI-träffar är beroende av att man som 

anställd har tid och möjlighet. Informant 3 nämner också att möjligheten till att gå på träffarna 

beror på chefens inställning till detta. Därmed skulle det också kunna tolkas som att de 

informanter som inte känner att de har tid till att ta vara på resurser som dessa får mindre chans 

till hjälp gällande kunskapsöverföring. 

När informanterna inte får det utrymme de skulle behöva för att kunna genomföra 

en kunskapsöverföring tar det också mycket längre tid för dem att behärska metoden fullt ut i 

det praktiska utförandet. Informant 3 uttrycker detta när hen fick frågan om hur hen upplevde 

övergången från utbildning till praktiskt utövande: 

 
Informant 3: “// Så det tog tid att hitta sitt eget sätt.. det tog säkert ett halvår innan jag kände 

såhär... sen tog det kanske nästan ett år innan jag kände nämen nu är jag helt trygg.” 
  

“//tillslut har man ju gjort det så många gånger så jag tror att det kan vara en sån grej, man 

känner en trygghet i sig själv när man har gjort det flera gånger och att man kan förklara och 

att man kan säga det på ett bra sätt och förklara lite kring frågorna man ställer.” 
  

I citaten beskriver Informant 3 att det tagit nästan ett helt år att känna sig trygg i att praktisera 

MI som metod i praktiken. Hen nämner också att det kändes onaturligt och stelt i början av 

praktiseringen men att detta försvann ju mer hen fick öva på det. Informanten säger då att 

tryggheten ökar med antal gånger hen utfört samma uppgift. Informant 5 nämner liknande tema 

kring tiden det tar att få grepp om metoden: 
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Informant 5: “//jag har i alla fall känt att man aldrig blir klar, att hittills har jag bara... liksom 

jag känner mig väldigt oduktig på MI om man tänker som det som man har sett på filmer och 

sånt där liksom men ja... jag kände redan på utbildningen att okej ja här var två lärorika dagar 

men samtidigt var det väldigt intensivt och det här är någonting som behöver mogna hos varje 

deltagare och det känns som att... man kan få en massa information om saker och ting om olika 

samtalstekniker och sådär men att egentligen så tar det ju liksom tjugo år innan det blir naturligt 

tror jag…” 
  

Informant 5 uttrycker att det inte spelar någon roll egentligen gällande hur mycket kunskap man 

kan ta till sig på en utbildning, mängden kunskap bestämmer inte hur snabbt man sen kan utöva 

MI i praktiken. Denna socialarbetare har deltagit i många utbildningar och metodstödjarträffar 

gällande MI men känner sig fortfarande oduktig på MI. Det kan tolkas som att socialarbetaren 

likt Informant 3 upplever att ju mer tid man övar på MI desto mer naturligt blir det i praktiken. 

Dessa beskrivningar belyser hur informanterna har svårt att hitta tid till att få öva 

och utveckla sina MI-kunskaper i praktiken på grund av tidspress och arbetsbelastning vilket 

kan tolkas som faktorer som försvårar möjligheten till kunskapsöverföring. Samtliga 

informanter beskriver också att de försöker hålla kunskapen levande men att detta är svårt då 

de saknar utrymmet för det. Denna förutsättning gällande att få utrymme att utöva förvärvad 

kunskap i praktiken är enligt Baldwin och Ford (1988) en mycket viktig förutsättning för att en 

positive transfer ska kunna äga rum. Att som organisation se till att personer som deltagit i 

internutbildningar får tid att applicera teoretiska kunskaper i praktiken är ett fundamentalt steg 

i processen mot att genomföra en kunskapsöverföring mellan utbildning till praktiskt utförande. 

För informanterna i denna studie är det tydligt att mycket av utrymmet gällande tid över för att 

öva på MI är på den anställdes eget ansvar. Visserligen har några av socialarbetarnas 

organisationer ansträngt sig för att skapa arbetsgrupper och MI-träffar. Dock beror 

möjligheterna till deltagande på hur mycket tid socialarbetarna har över för att kunna ta sig iväg 

på sådana möten. Enligt Baldwin och Ford (1988) är därför stödet från chefer inom arbetsmiljön 

en viktig förutsättning och komponent då det påverkar den anställdes motivation till lärande 

men också hur kunskapsöverföringen lyckas i arbetskontexten senare.  

5.3 Framtida praktik 

5.3.1 Kontinuerligt lärande 

På frågan om hur informanterna ser på MI-användande i framtiden svarar samtliga att de är 

positivt inställda till att fortsätta använda sig av metoden. Det kan tolkas som att informanterna 

upplever att trots MI i praktiken blir svårt på grund av begränsat utrymme är de fortfarande 

motiverade till att utvecklas och försöka. För att kunna utvecklas mot att i högre grad kunna 

applicera utbildningskunskaper i MI talar informanterna främst kring kontinuerlig utbildning 

och anpassning av metoden till deras specifika praktiker för att skapa så bra förutsättningar för 

praktiserande som möjligt. Ingen av informanterna ansåg att de själva var klara 

kunskapsmässigt med MI, utan beskrev det snarare som att det krävs ett långt och kontinuerligt 

arbete för att bli bättre och komma vidare. Ny utbildning anses vara positivt eftersom det 

uppdaterar ens kunskap och fyller på med ny information. Informant 1 betonar just denna aspekt 

gällande varför det är viktigt att uppdatera kunskapen: 

  
Informant 1: “Mm... ja... nej men det känner jag nog och framför allt nu efter den här fördjupade 

utbildningen som vi gick i våras. Då har jag tagit till mig ännu mer för det är ju alltid sådär när 

det har gått en tid så är det ju såhär att jobba enligt den här metoden och så tänker man ja jo 

det har jag nog på ett ungefär [...] men sen när man har gått den här fördjupade utbildningen 

då var det mer såhär jaha! Just det. [...] så att jag har nog framför allt nu sen i våras då känt 

att... ett annat driv [...]” 
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Informant 1 beskriver just att den grundutbildning hen gick för 11 år sedan inte längre är aktuell 

och att socialarbetaren insåg att kunskapen fortsätter att utvecklas. Informant 1 har på sin 

arbetsplats verkligen legat på gällande att få en fördjupningsutbildning, speciellt eftersom hen 

har antagit en roll som MI-coach. Informant 1 beskriver också en aha-upplevelse och en ökad 

trygghet efter fördjupningsutbildningen vilket kan tolkas som att hen på nytt har förvärvat 

kunskap. Vidare kan det också tolkas som att informanten känner en ökad drivkraft och 

motivation till att använda MI i praktiken efter fördjupningsutbildningen.  

Under samtalet med Informant 5 trycker hen mycket på kontinuerlig utbildning 

och att det är det som främst saknas gällande möjlighet till kunskapsöverföring av MI. 

Informanten beskriver problematiken kring att man inte är färdig kunskapsmässigt i MI bara 

för att man har gått några dagars utbildning internt: 

  
Informant 5: “För nu är det ganska haffsigt, det blir liksom som att vill man få ut något av det 

så kan man det men vill du vara här för att bara käka en baguette så kan du det också... men jag 

tror att det behöver bli mer gediget och under en längre tid för det här är ingenting som... det 

är som en bra soppa, den blir bra en dag eller två dagar efter... det måste mogna på något sätt 

annars tror jag inte att man hajar vad man gör.” 
  

Det är tydligt utifrån informantens citat att hen inte är nöjd med den utbildning som hen har fått 

gällande MI, detta för att upplägget kring en internutbildning enligt socialarbetaren är designad 

för att endast skrapa på ytan. Det skapar ytlig kunskap som inte fastnar vilket i sin tur försvårar 

applicerandet av utbildningskunskapen i arbetet. Informanten trycker också på att det inte 

räcker med att hen gick en utbildning för fem år sedan, utan det krävs mer för att kunna hålla 

kunskapen vid liv. Hen vill gå fler utbildningar i MI men på grund av att kurser inte finns 

tillgängliga inom organisationen blir detta svårt. I likhet med  både Informant 1 och 5 beskriver 

övriga socialarbetare samma problematik gällande att inte ha fått tillräckligt mycket utbildning 

om MI. Informant 1 och 2 har båda, efter att ha legat på verksamhetschefer, fått gå en 

fördjupningsutbildning i MI för att kunna ta till sig rollen som MI-coacher. Informant 1 

upplever att efter fördjupningsutbildningen i våras har hen känt att saker och ting har satts i 

rullning. I detta citat betonar dock Informant 1 vikten av fortsatt utbildning och uppdatering av 

kunskap: 

  
Informant 1: “Ja då blev det verkligen mer på gång men sen så är det ju så att alla som anställs 

får gå en grundutbildning i MI det är också något som alla får. Jag fick inte det på grund av att 

jag redan gått en grundutbildning... men om alla som går den nya grundutbildningen få den nya 

kunskapen till sig då kanske det är bra om jag också har det så inte jag vilar på en utbildning 

för 11 år sen om jag ska coacha.” 
 

I detta citat beskriver Informant 1 att man inte kan ta sina gamla kunskaper för givet, utan dessa 

måste underhållas kontinuerligt. Eftersom hen gick en grundutbildning för 11 år sedan upplever 

informanten att dessa kunskaper inte är uppdaterade då mycket av MI-metoden har ändrats de 

senaste åren. Det kan tolkas som att informanten upplever att nyanställda får uppdaterad 

kunskap men att hen har fått nöja sig med sina utdaterade kunskaper på grund av att en 

grundutbildning på nuvarande arbetsplats inte erbjöds henom. Dock uttryckte socialarbetaren 

på att detta var ohållbart eftersom hen nu är coach vilket innebär att man i den rollen blir som 

en slags expert inom ämnet då man ska vägleda andra. Då krävs helt andra 

utbildningskunskaper för att informanten ska kunna anta denna roll. Informant 4 nämner också 

att uppföljningsutbildningar är viktigt: 

  
Informant 4: “Nämen jag tänker just att det kanske finns vissa delar nu och olika övningar till 

exempel som man kan göra med deltagare som vi inte använder nu men som kan bli aktuella sen 

så jag tänker att det är viktigt att man har kontinuerliga uppföljningsutbildningar och 
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anpassningar och kanske ta upp det i handledning så att det inte blir något som man tror alltid 

finns – det måste ju underhållas... även när man pratar om det på arbetsplatsen.” 
  

Informant 4 beskriver det som att uppföljningsutbildningar är nödvändigt för att kunna 

modifiera och anpassa MI till den specifika praktiken, att man kanske behöver utesluta vissa 

verktyg för att det helt enkelt inte passar. Hen upplever också att kunskap är någonting som 

ständigt måste underhållas och därmed krävs kontinuerliga utbildningar för att göra detta 

möjligt. Informant 2 upplever att en arbetsgrupp där man kan diskutera MI skulle kunna vara 

en bra förutsättning för vidmakthållande av kunskap: 

  
Informant 2: “Så det är väl där jag tänker att vi ska prata om att det ska finnas en grupp om MI 

och att folk kan berätta om hur de har använt MI eller om det har funnits något som är svårt så 

att vi kan diskutera det tillsammans för att hålla det levande för nu har det inte varit något sånt 

alls.” 
  

Informanten pratar här om behållande av kunskap när hen säger “//hålla det levande” och för 

att göra detta krävs det att man har kollegor att luta sig mot. Detta för att kunna lösa problem 

men också att lära sig av varandra som grupp och att detta är något som hen önskar   

ska finnas i framtiden. Det handlar således inte bara om att informanterna önskar formella 

utbildningar utan att de även vill ha sammanhang där de kan bolla idéer med kollegor och få 

feedback. 

                   Som tidigare nämnt kräver en positive transfer att anställda ska kunna generalisera 

utbildningens kunskap och färdigheter till arbetets praktik, men det handlar också om att 

bibehålla kunskapen och underhålla den genom att organisationen ger feedback och genomför 

uppföljningar (Baldwin & Ford, 1988, p. 63). Den teoretiska modellen går inte in närmare på 

hur denna bibehållning eller underhållning av kunskap ska gå till, däremot nämner författarna 

att stödet i gällande kontinuerligt lärande i arbetsmiljön är en betydande faktor för conditions 

of transfer. Grossman och Salas (2011) menar på att inlärning inte tar slut efter att en utbildning 

har ägt rum, lärande fortgår mycket längre än så och att det är där organisationen måste stötta 

kontinuerligt lärande för att främja fortbildning. Med detta argument kan man därmed se att 

informanternas önskningar om fortsatt utbildning är en viktig del för att de ska kunna fortsätta 

genomföra en kunskapsöverföring gällande utbildningskunskaper i MI och att omsätta dessa i 

praktiken. Detta eftersom att en kunskapsöverföring inte görs en enda gång, det är en process 

som tar tid (Baldwin & Ford, 1988, p. 65). 

6. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var undersöka arbetstagares upplevelser och beskrivningar kring de 

faktorer som påverkar kunskapsöverföring mellan internutbildning till praktiskt uförande. I 

denna uppsats är samtalsmetoden MI ett exempel på denna kunskapsöverföring där fokus riktas 

mot socialarbetare som arbetstagare. Syftet har uppfyllts genom följande två frågeställningar:  

1. Vilka faktorer upplever informanterna påverkar möjligheten till kunskapsöverföring från 

internutbildning i MI till MI i praktiken?och 2. Vad upplever informanterna som viktigt för att 

kunna bibehålla och utveckla kunskap om MI i arbetslivet? Resultatet visade individuella, 

utbildningsrelaterade och arbetsmiljörelaterade faktorer som betydelsefulla gällande 

möjligheten till kunskapsöverföring från internutbildning i MI till socialarbetarnas praktiska 

verklighet där MI tillämpas. Det framkom även att vissa förutsättningar var viktigare än andra 

för att kunna fortsätta utöva MI arbetet såsom kontinuerligt lärande och kvalitetssäkringar. 

Diskussionsavsnittet kommer i denna uppsats att inledas med att studiens resultat sätts i relation 

till den tidigare forskningen kring faktorer som påverkar kunskapsöverföring. 
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6.1 Vilka faktorer upplever informanterna påverkar möjligheten till kunskapsöverföring 

från internutbildning i MI till MI i praktiken? 

I denna studie stod det tydligt att socialarbetarna kände en drivkraft gentemot användandet av 

MI som metod. Detta för att de kunde se framför sig hur MI skulle komma att användas i 

praktiken samt att de hade en positiv syn generellt på MI som metod. Mot bakgrund av den 

tidigare forskningen skulle detta kunna tolkas som att motivation därför spelar en roll 

gällande  informanternas försök till att applicera MI i praktiken eftersom samtliga informanter 

har uppgett att de har försökt göra detta. Faktorer på individnivå gällande möjligheten till 

kunskapsöverföring har visat sig ha att göra med kognitiv kapacitet. Blume et al (2010) kom 

fram till att detta var den mest framträdande faktorn som kunde predicera möjlighet till 

kunskapsöverföring.  

Tidigare forskning hävdar att motivation är en viktig komponent gällande lärande, 

bibehållandet av kunskap då motivation skapar möjlighet till att generalisera kunskap till arbetet 

vilket förutsätter kunskapsöverföring (Se Noe, 1986, p. 737; Burke & Hutchins, 2007, p. 267 - 

268). Kunskapsöverföring är också beroende av att individen känner sig självsäker inför att 

utöva kunskap i praktiken. Ju högre självupplevd förmåga och motivation desto större chans 

för att personen därmed provar kunskaperna ute i verkligheten (Grossman & Salas, 2011, p. 

109: Elleström, 1992, p. 26; Harris et al., 2008, p. 319). Vidare skapas motivation hos individen 

när denne känner att kunskapen som genereras i utbildningssammanhang kommer att leda till 

positiva följder (Grossman & Salas, 2011, p. 109 - 110; Kraiger, 2003, p. 173). Till viss del kan 

studiens resultat bekräfta den tidigare forskningen som säger att motivation är en viktig 

komponent gällande kunskapsöverföring. Däremot kan studiens resultat inte säga någonting 

specifikt om hur pass mycket motivation som krävs för att en kunskapsöverföring ska kunna 

vara möjlig. Det är även viktigt att nämna att motivation och upplevd självförmåga inte står 

ensamma som inflytelserika faktorer gällande kunskapsöverföring. Precis som avsnittet om 

tidigare forskning har sagt finns det fler faktorer som påverkar kunskapsöverföring än 

motivation. Individens motivation är viktig, men det gäller att titta på vad det är som påverkar 

individens motivation till kunskapsöverföring också för att få en rättvis bild. 

Socialarbetarna visade på att det finns andra faktorer som inte har med motivation 

och drivkraft att göra som de upplever och beskriver påverkar möjligheten till 

kunskapsöverföring. Till stor del har informanterna belyst olika barriärer som minskar 

utrymmet för att utöva MI i praktiken vilket gör det svårt för dem att få grepp om hur man ska 

applicera utbildningskunskapen i praktiken. Tidsbrist är ett exempel på en sådan faktor som 

kunde minska socialarbetarnas möjlighet till kunskapsöverföring. Den tidigare forskning som 

presenterats belyser transfer climate som en viktig komponent för kunskapsöverföring. Detta 

handlar om hur individens uppfattningar av hur en organisation antingen främjar eller 

förhindrar kunskapsöverföring (Grossman & Salas, 2011, p. 112; Rouiller & Goldstein, 1993, 

p. 379). Exempelvis kan arbetsplatsen underlätta kunskapsöverföring genom socialt stöd, 

uppsättningar av mål, att individen får rätt verktyg för att kunna tillämpa kunskap i praktik samt 

att individen får det utrymme som krävs för att kunna genomföra en kunskapsöverföring 

(Rouiller & Goldstein, 1993, p. 383). När det kommer till training transfer anser Baldwin och 

Ford (1998) att utrymme är viktigt gällande conditions of transfer. Utan utrymme efter 

utbildning har den anställde inte möjlighet att varken anpassa eller modifiera 

utbildningskunskap till arbetets kontext vilket som tidigare nämnt är en viktig del av processen 

mot applicerandet av kunskap i praktik enligt författarna. Den tidigare forskningen har 

exempelvis visat att individens intentioner om att applicera kunskap i arbetet är beroende av 

dennes upplevelse gällande tillgängliga resurser som kan underlätta kunskapsöverföring 

(Marler et al., 2006, p. 727 - 729). Faktorer som tidsbrist, utebliven uppföljning av kunskap 

samt uteblivet stöd från chefer gällande lärandeprocessen är alla barriärer som hämmar 

kunskapsöverföring enligt Marler et al (2006). Informanterna pratade mycket kring tidsbrist 
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och pressen över att det är upp till dem själva att se till att de övar på MI i arbetet. Detta stämmer 

överens med vad den tidigare forskningen har sagt om hög arbetsbelastning och tidsbrist 

(Watson, 2011, p. 473 - 475; Clarke, 2002, p. 153). Detta eftersom de förutsättningar 

organisationer ger sina anställda bestämmer hur pass mycket de får möjlighet till att flytta över 

kunskap i praktiken (Clarke, 2002, p. 153; Ford et al., 1992, p. 513; Burke & Hutchins, 2007, 

p. 282). Uteblir utrymmet för applicerandet av teoretisk knskap i pratiken kan en 

kunskapsöverföring inte äga rum. Detta eftersom en lyckad kunskapsöverföring förutsätter att 

individen kan generalisera inlärda kunskaper till praktiken (Baldwin & Ford, 1988, p. 63; Noe, 

1986, p. 744). Som tidigare nämnt var samtliga informanter motiverade till att använda MI och 

ta till sig metoden från början, dock blir det svårt för dem att bibehålla denna motivation om 

utrymmet inte finns tillgängligt enligt Noe (1986). Detta för att man inte får chansen att bilda 

sig en upplevd självförmåga angående hur väl man kan utöva någonting i praktiken vilket också 

är en bidragande faktor till motivation, vilket i sin tur påverkar hur pass ofta man vågar 

applicera kunskap i praktiken (Grossman & Salas, 2011, p. 109; Elleström, 1992, p. 26). 

En annan barriär socialarbetarna upplevde var att MI som kunskap från 

internutbildning ibland krockar med verklighetens praktik. Detta eftersom socialarbetarna 

förväntas handla enligt ramarna för sina yrkesroller vilket krockar med deras kunskaper om MI 

som de tagit till sig i utbildningssammanhang. Framför allt handlade det om att socialarbetarna 

beskrev hur de ibland var medvetna om att någonting de gjorde i praktiken talade emot deras 

utbildningskunskaper om MI gällande att inte få möjlighet till att ställa öppna frågor eller att de 

ibland behövde vara dominanta i samtal med klienter. Det handlade också om att nuvarande 

praktik och relationen till MI blev svår för att det inte finns en tydlig förändringsprocess vilket 

krockade med deras tidigare arbetserfarenheter om MI i praktiken. Den tidigare forskningen 

beskriver hur dessa barriärer kan uppstå på två olika sätt. Dels kan detta handla om att själva 

utbildningen inte är kongruent med de anställdas verkliga praktik, vilket då gör det svårt att 

överföra kunskap från en utbildningssituation till arbetet (Blume et al., 2010, p. 1067; Harris, 

Lowery-Moore & Farrow, 2008, p. 319). Informanterna hade exempelvis inte deltagit i en 

utbildning som var specifikt riktad mot deras nuvarande klientgrupp. De utbildningar i MI som 

informanterna deltagit i har antingen varit riktade mot missbruk eller varit mer generell och 

övergripande. Ibland har informanterna inte heller deltagit i en ny grundutbildning när de har 

bytt arbete vilket gör att de måste använda sig av gamla erfarenheter i den nya praktiken. 

Därmed kan det tolkas som att informanterna kan ha svårare för att genomföra en 

kunskapsöverföring då deras utbildning och tidigare erfarenheter om MI är för olik deras 

nuvarande arbetskontexter. Detta skulle då skulle kunna bekräfta vad exempelvis Blume et al 

(2010) hävdade i sin forskning gällande att utbildningskunskapen måste vara kongruent med 

verklighetens praktik. Här menar viss forskning på att situerat lärande kan vara en lösning på 

detta problem, eftersom individen får möjlighet till att utöva kunskap i verkliga scenarion som 

kan uppstå (Hesketh, 1997, p. 321).  

Flera av deltagarna som gick utbildningar där de fick öva på verkliga scenarion 

som kan uppstå i praktiken upplevde det som lärorikt och att detta underlättade användandet av 

MI i praktiken. Detta bekräftar de resultat Taylor et al (2005) kom fram till gällande att 

utbildning som är byggt efter modellering och verklighetsbaserade scenarion kan underlätta 

kunskapsöverföringen till det praktiska utförandet. Informanter som fick läsa mycket 

utbildningsmaterial å andra sidan  beskrev det som att kunskapen blev alltför abstrakt och att 

dem därmed fick en ytlig kunskap av MI. Problemet som kan ha uppstått handlar om den 

teoretiska myten, det vill säga när utbildning och verklighet inte stämmer överens (Richards et 

al., 2005, p. 417). Dock är det värt att påpeka att situerat lärande inte är en definitiv lösning, det 

är många faktorer som spelar in. Att endast fokusera på situerat lärande och tro att det är 

lösningen är enligt Hesketh (1997) inte heller bra då verkligheten har alltför många olika 

scenarion vilket gör det omöjligt att lära ut varenda en i utbildningssammanhang. 
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Den tredje barriären informanterna beskrev handlade om att de upplevde 

bristande direktiv och stöd från sina chefer som en faktor som påverkar möjligheterna till 

kunskapsöverföring från interntutbildning till det praktiska utövandet av MI. Bland annat 

handlade detta om upplevelsen av att chefer lämnade mycket ansvar på de anställda gällande 

att själva utforma roller som MI-coacher, att på egen hand begära kvalitetssäkringar, att själva 

se till att ansvara för att se till att ha tid över att gå på MI-träffar samt att de saknade tydlighet 

gällande hur MI som metod ska användas i det praktiska arbetet. Det bristande direktivet och 

stödet tolkas som en extra stor barriär när man sätter det i relation till att socialarbetarnas 

tidigare utbildningar i MI inte varit specifikt inriktade på deras nuvarande praktiker. Om stödet 

och direktivet då uteblir kan det bli svårt att generalisera kunskaper som inte är kongruenta med 

verkligheten vilket då påverkar kunskapsöverföringen.  

Enligt den tidigare forskningen har detta att göra med ett bristande socialt stöd 

(Gilpin-Jackson & Bushe, 2006, p. 983). Den tidigare forskningen nämnde att chefer måste 

förklara före en utbildning vad kunskapen ska vara till för eftersom detta skapar motivation hos 

den som ska lära sig, annars finns det en risk för att den anställde inte förstår vad som är syftet 

med utbildningen vilket påverkar motivationen (Moore et al., 2012, p. 314; Salas et al., 2012, 

p. 83). Dock är det sociala stödet desto viktigare efter att en utbildning har ägt rum, där ska 

chefer gå in och ger direktiv kring vad det är som gäller och hur den nya kunskapen ska 

användas i praktiken. Därmed bör chefer dels tala om för sina anställda hur kunskapen ska 

användas och även ge feedback till den anställde så att denne vet om denne gör rätt eller fel i 

praktiken (Grossman & Salas, 2011, p. 113; Salas et al., 2012, p. 78). En arbetsmiljö som 

främjar kunskapsöverföring är medvetna om att överföring av kunskap sker i sociala 

interaktioner och vet därför med sig att feedback och direktiv är viktiga komponenter för att 

lyckas med kunskapsöverföring (Tracey et al., 1995, p. 241). Gällande resultat om bristande 

direktiv och stöd framkom det att stödet främst måste komma ovanifrån för att ha betydelse. 

Chefernas stöd talar som tidigare nämnt om att lärande är något som är värdefullt samt att de 

värnar om den inlärda kunskapen från internutbildningar vilket präglar klimatet för lärande och 

skapar förutsättningar för kunskapsöverföring. Detta talar emot viss tidigare forskning som 

anser att kollegornas stöd är minst lika viktigt för kunskapsöverföring (Maduli & Raval, 2018, 

p. 269).  

Samtliga barriärer ovan minskar utrymmet för studiens informanter att fullt ut 

utöva MI som kunskap i praktiken. För att en kunskapsöverföring ska kunna ske krävs det 

att  utrymmet till att öva på appliceringen av utbildningskunskaper i praktiken finns tillgängligt 

för den anställde, annars finns det risk för en kunskapsfördröjning (Martin, 2010, p. 89; Salas 

et al., 2012, p. 84) eller helt utebliven kunskapsöverföring. Detta kan ses som problematiskt på 

två olika sätt. Dels är detta problematiskt för den enskilda individen som investerar tid i 

internutbildningar och kompetensutveckling med en eventuell förhoppning om att de nya 

kunskaperna ska leda till något bättre i praktiken. Informanterna upplevde visserligen MI som 

en bra metod och att de ville fortsätta använda den i praktiken, men precis som forskning har 

visat är det svårt att behålla motivationen till att fortstätta öva på MI i praktiken när utrymmet 

inte finns tillgängligt. Det är också problematiskt för organisationen och arbetsplatsen att 

investera mycket pengar i internutbildningar som exempelvis MI för att det finns risk för att 

kunskapsöverföring inte äger rum om man inte prioriterar ett transfer climate som främjar 

kunskapsöverföring för de anställda. På så vis är det viktigt att arbetsmiljön fångar upp de 

anställda efter internutbildningar för att underlätta tillämpandet av kunskapen i praktiken och 

förhindra kunskapsfördröjning. 
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6.2 Vad upplevs som viktigt för att kunna fortsätta använda MI i praktiken? 

I uppsatsens resultat pratade informanterna om att vissa hade fått gå en 

fördjupningsutbildningar och handledningar gällande MI. Vissa beskrev dessa 

uppföljningsutbildningar som ett uppvaknande och ett tillfälle för att rensa ut kunskap som inte 

längre var relevant för deras praktiker. Flera informanter upplevde också att formella 

fortsättningsutbildningar ökade tryggheten i att utöva MI i praktiken. För att kunskap i praktiken 

ska kunna bibehållas krävs fortbildning och ett kontinuerligt lärande för att underhålla 

kunskapen. En arbetsmiljö som prioriterar detta och anser att det är viktigt har också anställda 

som värdesätter lärande och utvecklandet av kunskap (Tracey et al., 1995, p. 242). Det handlar 

om att arbetsplatsen ska ge möjligheter för fortsatt formell utbildning som exempelvis 

fördjupningskurser. Som tidigare nämnt handlar det också om att ge feedback till sina anställda 

eftersom det ger utrymme för konstruktiv kritik kring hur någonting ska utövas. De anställda 

kan då anpassa utbildningskunskapen till den specifika praktiken där MI ska utövas. 

Informanterna i denna studie beskrev själva hur kvalitetssäkringar och uppföljningar skulle 

kunna främja det fortsatta lärandet och att detta skulle kunna utveckla kunskaperna mot det 

bättre. Dock har deras nuvarande praktiker inte har genomfört insatser för att kolla hur det går 

för informanterna gällande att arbeta med MI i praktiken.  

Resultatet kring att studiens informanter tryckte på kontinuerligt lärande och 

uppföljningar i form av kvalitetssäkringar och hur det är viktigt för kunskapsöverföring 

stämmer överens med de fynd Östlund et al (2015) hittade i deras avhandling. Deras arbete 

gällande sjuksköterskors upplevelser av hur det är att använda MI i praktiken och hur detta var 

relaterat till kunskapsöverföring hade att göra med uppföljning i form av formella utbildningar 

för att stärka och utveckla kunskap. Hon kunde också se att feedback var viktigt för att främja 

kontinuerligt lärande och underhålla kunskap eftersom feedback en viktig komponent då detta 

talar om för individen vad som anses vara rätt och fel att göra i praktiken. Detta i sin tur 

underlättar också en fortsatt kunskapsöverföring då det ökar individens motivation (Baldwin & 

Ford, 1988, p. 67 - 69; Noe, 1986, p. 739; Eraut, 2007, p. 417). Genom att införa 

kvalitetssäkringar kan arbetsplatser också få en överblick gällande vad som behöver utvecklas 

för att få till önskvärt resultat. Med tanke på det stora fokuset på kompetensutveckling i 

samhället idag bör det också vara i organisationens intresse att se till att anställda bibehåller 

den kunskap som krävs för att hänga med i konkurrensen bland organisationer. Det bör också 

ligga i deras intresse att uppdatera  sina anställdas kompetens för att vara konkurrenskraftiga. 

Det räcker alltså inte med att skicka sina anställda på grundutbildningar i MI alltför sällan, det 

krävs att anställda får möjlighet till att utvecklas oftare. Dels för att detta bibehåller deras 

motivation till att fortsätta utföra MI i praktiken, men det handlar också om att de känner sig 

värdesatta och att deras kompetens är viktig för organisationen de arbetar inom. 

6.3 Framtida forskning 
Gällande framtida forskning finns ett par intressanta aspekter som bör undersökas för att kunna 

komma fram till vad det är som underlättar kunskapsöverföring generellt i arbetslivet. Denna 

uppsats har kunnat dra slutsatser om vart det brister någonstans för studiens deltagare gällande 

möjligheterna till att utföra MI i praktiken, men några slutsatser om exakt vilka insatser som 

behövs kan inte göras utifrån resultatet. Därför bör framtida forskning i detalj undersöka hur 

chefer och andra yrkesverksamma som arbetar med fortbildning och kompetensutveckling 

fokusera på vilken sorts feedback eller stöd som kan underlätta kunskapsöverföring. I den 

tidigare forskningen har det varit svårt att få tag på konkreta förslag. Exempelvis finns det alltför 

lite kvalitativ forskning på området gällande hur organisationer arbetar för att främja 

kunskapsöverföring mer specifikt. Det saknas mallar och förhållningssätt för hur arbetsplatser 

ska göra efter att en utbildning ägt rum och vad som egentligen är ett positivt transfer climate. 

Här finns det därför mycket utrymme för framtida forskare att observera en arbetsplats under 
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en längre period för att se hur arbetsgivare ger feedback samt hur och hur ofta de följer upp den 

inlärda kunskapen. Man kan även intervjua och observera både före en internutbildning har ägt 

rum och perioden som representerar själva kunskapsöverföringsprocessen. Före utbildning 

skulle man då kunna intervjua anställda om saker som rör upplevd självförmåga och motivation. 

Under utbildning skulle man kunna observera anställda när de ska applicera ny kunskap i 

praktiken för att sedan följa upp med en intervju kort därpå för att höra deltagarnas upplevelser 

och beskrivningar kring om de saknar någonting för att kunna applicera kunskapen bättre 

etcetera. Det är möjligt att dessa resultat skulle kunna tala om för arbetsgivare och 

organisationer vad de behöver göra mer specifikt för att kunna främja ett såkallat transfer 

climate. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Informationsblad 

Hej kära deltagare! 

  
Jag heter Matilda Jurdahl Thulin och studerar min sista termin på det beteendevetenskapliga programmet 

vid Uppsala universitet. Mitt fördjupningsämne är pedagogik och det är även detta ämne som jag skriver 

mitt examensarbete i. 

  
Detta examensarbete har avsikten att undersöka hur personal inom socialt arbete upplever Motivational 

Interview (MI) som metod i sitt arbete med klienter i social utsatthet. Vilka möjligheter/svårigheter finns 

det gällande att använda denna metod? Hur ser ni på metoden? Detta för att bringa kunskap om vad som 

kan förbättras med MI-utbildningar på arbetsplatser  samt kunskapsövergången mellan teori och praktik. 
  
Resultatet av intervjuerna kommer att analyseras på gruppnivå i uppsatsen som sedan kommer att 

publiceras på Uppsala universitets databas DIVA. Du som deltagare är anonym vilket i denna uppsats 

innebär att det ej kommer gå att härleda vilket kön du tillhör, vart du jobbar eller vilket namn du har. 

Detta i enlighet med Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav. Deltagandet är helt frivilligt och du kan 

när som helst under intervjuns gång välja att avbryta deltagandet. För att underlätta mitt analysarbete 

kommer jag att spela in intervjun. 

  
Genom att delta i intervjun samtycker du till detta som skrivits ovan. 
  
Jag vill också passa på att tacka dig för att du har anmält intresse och för att du vill vara med och hjälpa 

mig. Det betyder enormt mycket! 
  
Vänliga hälsningar, 
  
Matilda Jurdahl Thulin 
maju5594@colorado.edu 
070 - 996 84 30 
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8.2 Bilaga 2 – Intervjuguide 

Bakgrund: 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur länge har du arbetat med socialt arbete? 

- Hur länge har du arbetat med din klientgrupp? 

- Hur ser en normal arbetsdag ut för dig? 

- Vilka egenskaper och kunskaper tycker du är viktiga i ditt arbete? 

  

MI-utbildning: 

- När gick du senast en utbildning i MI? 

- Hur många MI-utbildningar har du gått? 

- Kan du berätta lite om hur du upplevde den utbildningen? Var den lärorik? 

- Hur känner du kring din kunskap om MI som metod, känner du att den är förankrad inom dig? 

- Hur pass trygg skulle du säga att du känner dig med att använda metoden? 

- Hur var det i början när du skulle börja använda MI i ditt arbete? 

  

MI i praktiken för individen: 

- Använder du MI som metod i ditt dagliga arbete? Om inte, varför? 

- Skulle du kunna berätta lite om hur du applicerar MI i ditt arbete med din klientgrupp? 

- Kan du berätta lite om en komponent i MI som du anser är bra för ditt arbete? Kan du ge ett 

exempel på en konkret situation där du tillämpar MI? 

- Hur upplever du metodens effekter på dina klienter? 

- Finns det något som är svårt med att använda MI i ditt arbete? 

  

MI på arbetsplatsen och frågor som rör uppföljning och förutsättningar för 

vidmakthållande: 

- Hur pratar dina chefer om att använda MI-metoden? Anser de att det är ett viktigt verktyg för 

ditt arbete? 

- I vilken utsträckning anser du att arbetsplatsens ledning, chefer har gjort uppföljningar eller 

utvärderingar angående MI-utbildningar? 

- Hur ser du på din användning av MI längre fram, kommer du fortsätta att använda den? 

Varför/Varför inte? 
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8.3 Bilaga 3 – Presentation av Deltagare 

Organisation 1: Statlig organisation och myndighet i Närke  
• Informant 1 

Informant 1 är socionom och arbetar som socialsekreterare. I hens arbetsuppgifter ingår det att 

fatta beslut om ekonomiskt bistånd. Hen arbetar också med att stötta ungdomar och vuxna 

gällande att komma i arbete - detta i samarbete med Arbetsförmedlingen. Informant 1 har arbetat 

med nuvarande klientgrupp i cirka 4 år. Målet är att klienterna ska vara självförsörjande. 
 

Informant 1 har många års erfarenhet inom socialt arbete. Under åren som verksam 

socialarbetare har Informant 1 arbetat mycket med MI som metod. Senast Informant 1 gick en 

utbildning i MI var våren 2018 och dessförinnan en introduktionsutbildning år 2007. Förutom 

formell utbildning har deltagaren också deltagit i fördjupningsdagar i MI. 
• Informant 2 

Informant 2 är en socionom som arbetar som socialsekreterare. I hens arbetsuppgifter ingår det 

att fatta beslut om ekonomiskt bistånd för nyanlända. Informant 2 har varit verksam som 

socialsekreterare i cirka två års tid. Målet är att sköta överlappningen gällande bidrag mellan 

Migrationsverket tills dess att klienterna får etableringsersättningen för nyanlända. 
 

Informant 2 gick senast en utbildning i MI våren 2018 och dessförinnan en grundutbildning 

våren 2016. Hade ingen tidigare erfarenhet av MI innan hen började arbeta som 

socialsekreterare.  
 
Organisation 2: Stor privat organisation i Södermanland  

• Informant 3 

Informant 3 har en yrkesroll som handledare för klienter som deltar i arbetsträning efter att ha 

befunnit sig i kortvarig eller långvarig arbetslöshet. I hens arbete ingår det att vägleda, samtala 

och stötta klienter i arbetsträningen. Målet är att samtliga deltagare så småningom ska komma i 

arbete. Informant 3 har arbetat med sin klientgrupp i cirka ett och ett halvt år. 
 

Informant 3 gick senast en formell utbildning i MI år 2011. Innan hen gick en formell utbildning 

i MI arbetate hen med att koda MI-samtal åt en forskningsgrupp under lång tid. Därefter har 

Informant 3 arbetat med MI-samtal med klienter i alkoholmissbruk.  
• Informant 4 

Informant 4 är beteendevetare och arbetar som barnombud. Hens arbete handlar om att vara en 

hjälpande hand mellan barn och föräldrar som har det svårt i familjelivet. Målet är att stödja 

föräldrar i sin föräldraroll.  
 

Informant 4 gick senast utbildning i MI sommaren 2018. Dessförinnan har hen gått andra MI 

utbildningar i tidigare yrkesroll som vägledare för kvinnor i hemlöshet. Informant 4 har också 

fått gå handledning i MI under cirka ett och ett halvt års tid. Informant 4 har lång erfarenhet av 

att arbeta med MI gällande missbruk.  
 
Organisation 3: Statlig organisation i Uppland  

• Informant 5 

Informant 5 är lärare och arbetar som boendeassistent på ett LSS-boende för personer med 

neuropsykiatriska funktionsvariationer. Hens arbete handlar om att vara ett stöd i klienternas 

vardagliga liv. Informant 5 har arbetat med nuvarande klientgrupp i cirka 10 år. Målet är att 

klienterna ska utvecklas mot att så småningom flytta ifrån verksamheten och klara sig på egen 

hand. 
 

Informant 5 gick senast en utbildning i MI år 2013. Sedan 2013 har hen gått små 

internutbildningar i MI.  
 

 

  


