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LVM-behandlares upplevelser av Motiverande samtal 

 
Helen Fredén och Jenny Nilsen 

 
Motiverande samtal (MI) har sedan 1983 använts som behandlingsmetod vid 

en stor variation av beteendeförändringar. En kunskapslucka finns angående 

behandlares perspektiv gällande arbetet med metoden. Studiens syfte var att 

undersöka LVM-behandlares upplevelser av arbetet med samtalsmetoden MI. 

Deltagarna bestod av åtta behandlare från ett LVM-hem beläget utanför en 

stad i Mellansverige. Deltagarna djupintervjuades med hjälp av en 

intervjuguide som inspirerades av tidigare forskning inom området. 

Databearbetning genom kvalitativ innehållsanalys identifierade 11 svar 

kopplade till studiens fyra frågeställningarna. Resultatet visade att fördelarna 

behandlarna upplever hänger ihop med MI-andan som inkluderar partnerskap, 

acceptans, medkänsla och framkallande av motivation, svårigheterna med 

tidsbegränsning och skapande av engagemang. LVM-situationen tillför 

ytterligare svårigheter och kan ifrågasättas. Majoriteten av behandlarna 

upplever att MI bäst upprätthålls och utvecklas genom handledning och 

bandinspelning. Resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning inom 

området och den teoretiska bakgrunden. Deltagarnas skilda åsikter kan 

eventuellt kopplas samman med personliga preferenser och attribut. 

 

Keywords: motivational interviewing, advantages, difficulties, LVM care, 

development  

 

Inledning 
 

Motiverande samtal (MI) har sedan dess uppkomst 1983 testats som behandlingsmetod mot 

ett brett spann av olika beteendeförändringar. Motiverande samtal är en psykoterapeutisk 

metod som är evidensbaserad, sammanfattad, specificerad och applicerbar gällande en stor 

variation av problemområden, ett komplement till andra metoder och kan läras ut till en stor 

bredd av behandlingsprofessioner (Miller & Rose, 2009). Den tidigare forskningen inom 

motiverande samtal har haft fokus på att utforska metodens effektivitet, det vill säga vad 

klienter som får denna behandling anser om metoden samt inom vilka områden den är som 

mest effektivt att använda. Det har även gjorts mycket forskning kring hur man ska arbeta för 

att utveckla sina MI-färdigheter på bästa sätt. Genom att studera den tidigare forskningen kan 

man se att det finns en kunskapslucka rörande behandlares upplevelser av att utöva MI. I 

föreliggande studie fokuserar vi på behandlare inom missbruksvården och undersöker deras 

upplevelser och erfarenheter av att arbeta med MI som samtalsmetod.  

 

 

Motiverande samtal - teoretisk bakgrund 
 

Begreppet motiverande samtal (MI) kom oväntat fram genom upprepade samtal mellan 

William R. Miller och en grupp unga psykologkollegor i Norge år 1982, vilket senare 

resulterade i en artikel skriven av Miller år 1983 där MI beskrivs för första gången (Miller & 

Rose, 2009). Den första utgåvan av Motiverande samtal - att hjälpa människor till förändring, 

skriven av William R. Miller och Stephen Rollnick publicerades år 1991 och har sedan dess  

kommit ut i flera utgåvor som reviderats i takt med att teorin har utvecklats. De länder som 
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MI spred sig till först var Sverige och Norge, med början i missbruksbehandling och sedan i 

kriminalvård, hälsovård och mentalhälsovård. Syftet med MI är att erbjuda en 

samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att stärka den egna personens motivation och 

åtagande till förändring. Motiverande samtal görs för och med en person (Miller & Rollnick, 

2013).  

Miller (1983) beskriver MI som ett synsätt baserat på principerna från experimentell 

socialpsykologi, där processer som attribution, kognitiv dissonans och tron på den egna 

förmågan används. Motivation är här inte ett personlighetsdrag utan ses som en interpersonell 

process. Metoden lägger ingen större vikt vid etiketter utan vikten ligger på personligt ansvar 

och inre tillskrivningar av förändring. Kognitiv dissonans används för att jämföra det aktuella 

problembeteendet med den underförstådda medvetenheten av beteendets negativa 

konsekvenser. Empatiska processer som härstammar från en metod av Carl Rogers, 

socialpsykologiska principer om motivation, och objektiv feedback används för att förändra 

dissonansen mot en beteendeförändrande lösning, undvika ”genvägar” av låg självkänsla, 

dålig tro på den egna förmågan och förnekelse (Miller, 1983). De empatiska processerna 

härstammar från Carl Rogers syn på relationen mellan behandlare och klient, där behandlaren 

på ett korrekt sätt ska kunna känna av klientens känslor och kommunicera tillbaka denna 

förståelse till klienten. När detta fungerar som bäst är behandlaren inne i klientens privata 

värld så att behandlaren inte bara kan redogöra för meningen av det klienten berättar utan 

även för det som ligger på ett omedvetet plan (Rogers, 1979).  

Draycott och Dabbs (1998) definierar MI som en vägledande och klientcentrerad 

konsultationstyp för att hjälpa klienter att utforska och lösa ambivalensen kring 

beteendeförändringar. Denna betoning på ambivalens, när klienter vill förändras samtidigt 

som de vill hålla fast vid sina nuvarande beteenden, skapar problem kring motsägelser och 

dissonans. MI är konstruerad för att skapa motivation hos klienter. Med detta menas att man 

vill framkalla ett tillstånd av dissonans hos klienterna som ska leda dem till ett gensvar på ett 

sätt som minimerar tillståndet. MI väcker detta till liv för att därefter rikta beteendets 

utveckling mot att ta sig i uttryck som en terapeutisk form (Draycott & Dabbs, 1998). 

Miller och Rollnick (2013) beskriver att den underliggande andan i MI handlar om 

partnerskap, acceptans, medkänsla och framkallande. Partnerskap handlar om ett aktivt 

samarbete mellan två experter, behandlaren och klienten. Som metod innebär MI utforskande 

mer än förmaning, intresse, stöd, övertalning och argument. Behandlaren försöker skapa en 

positiv relation mellan två människor som ska vara underlättande för en förändring, men inte 

tvingande. Ett förhållningssätt av stor acceptans för vad klienten för med sig är ytterligare en 

viktig del av andan i metoden. Det innebär att acceptera en person men inte nödvändigtvis 

hålla med om personens handlingar eller att vara nöjd med det nuvarande läget. Acceptans 

består av åtminstone fyra aspekter: absolut värde, äkta empati, autonomistöd och bekräftelse. 

Behandlarens medkänsla för sin klient är det som styr samtalet. Det handlar om att 

behandlaren försöker sätta sig in i klientens känslor och tankar ur dennes perspektiv. Under 

samtalens gång försöker behandlaren att framkalla klientens tankar om det aktuella beteendet 

och en eventuell förändring av beteendet. Detta görs för att finna de resurser och den 

motivation som finns hos klienten för en förändring (Miller & Rollnick, 2013).  

Hypotesen av MI:s effektivitet förutsägs av det direkta förhållandet mellan behandlingstyp 

och klientens resultat. Vissa terapeutiska tillstånd främjar i sig själva en positiv förändring 

(Miller & Rose, 2009), vilket omsorgsfull empati bevisligen har en stor inverkan på (Miller, 

Taylor & West, 1980; Najavits & Weiss, 1994). Det finns ett starkt förhållande mellan 

terapeutiska skickligheter och klientens resultat där framförallt omsorgsfull empati är en 

viktig dimension för beteendeterapeuter (Miller, Taylor & West, 1980). Den underliggande 

andan i MI är en avgörande komponent för metodens effektivitet. Denna anda är 

samarbetsvillig snarare än auktoritär, den väcker klientens egen motivation snarare än att 
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försöka installera en yttre motivation och respekterar klientens autonomi. Behandlares 

interpersonella färdigheter korrelerar signifikant med mått av klientens eget engagemang 

(Miller & Rose, 2009). Miller och Rollnick (2013) förklarar fyra processer som MI består av: 

engagerande, fokuserande, framkallande och planerande. Dessa fyra processer sker både i en 

följd och återkommande, de går in i och överlappar varandra. Flödet mellan dessa processer är 

det som bäst beskriver MI. Engagerande är den process där båda parter etablerar en 

konstruktiv förbindelse och en fungerande relation. Fokuserande är den process där man 

utvecklar och fortsätter förändringssamtalet i en specifik riktning. Framkallande är den 

process som syftar till att locka fram klientens egen motivation till förändring och det är 

denna process som alltid har varit kärnan i MI. Planerande är den process som omfattar både 

ett utvecklande av åtagandet för förändring och formuleringen av en specifik handlingsplan 

(Miller & Rollnick, 2013).  

  

 

Self-determination theory 
 

Self-determination (själv-bestämmande) är en teori som handlar om personlig utveckling och 

självmotiverande beteendeförändringar (Markland, Ryan, Tobin & Rollnick, 2005). Self-

determination theory (SDT) har använts som teoretisk bas för att förklara och förstå effekten 

av motiverande samtalstekniker. Teorin menar att människors tendenser att vilja utvecklas 

och deras inre psykologiska behov är det som ligger till grund för en inre motivation och 

personlig utveckling, likaså för de förhållanden som befrämjar dessa positiva processer. Det 

finns tre olika typer av behov som måste uppfyllas för optimal grad av personlig utveckling, 

så som social utveckling och personligt välbefinnande. Dessa behov är: behovet av 

kompetens, behovet av tillhörighet och behovet av autonomi (Ryan & Deci, 2000). SDT 

specificerar ett antal faktorer som antingen gynnar eller underminerar autonoma sätt att styra 

beteenden. Detta inkluderar hur föräldrar, lärare, chefer och behandlare antingen kan öka eller 

minska individens inre motivation till en beteendeförändring (Markland, Ryan, Tobin & 

Rollnick, 2005). 

SDT har som nämnts kunnat användas som en teoretisk bas för att bättre förstå 

effektiviteten av motiverande tekniker. Denna teori erbjuder en empirisk grund som är 

tilltalande på grund av att den hjälper till att ta upp frågor kring varför människor söker 

förändring och hur motivation för förändringen kan främjas. Genom att ha en stark teoretisk 

bas ges chansen att studera förändringsprocesserna involverade i behandlingen (Foote, 

DeLuca, Magura, Warner, Grand, Rosenblum & Stahl, 1999). Markland, Ryan, Tobin och 

Rollnick (2005) förklarar att paralleller kan dras mellan de sociala miljöfaktorerna inom SDT 

och principerna och praktiken av MI. Mer specifikt kan MI främja självmotiverande 

beteendeförändringar genom att stödja internaliserande och integrerande bestämmelser av nya 

beteenden till att innefatta en frivillig och större överrensstämmelse med klientens mål, 

värderingar och självkänsla. Denna process underlättas av MI och dess specifika strategier 

som bidrar med omgivande stöd för behovet av kompetens, autonomi och tillhörighet.  Stödet 

för behovet av kompetens återfinns inom MI rörande tydlig information kring hur resultatet av 

en beteendeförändring kan se ut. Detta görs genom att hjälpa klienten att ta till sig realistiska 

förväntningar och sätta lämpliga självvalda mål, samt genom positiv och ickedömande 

feedback. Stödet för autonomi är inbakat i alla principer av MI, till exempel genom att 

undvika konfrontation och tvång. Man förklarar beteendealternativ genom att utveckla 

motsägelsen mellan klientens nuvarande beteende och hur klienten skulle vilja vara så att 

argumenten för förändring kommer från klienten själv. Behovet för tillhörighet återfinns i MI 

genom det genuina intresset och värmen som behandlaren uppvisar, uttrycken av empati och 
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obetingat stöd samt genom undvikandet av kritik och skuld (Markland, Ryan, Tobin & 

Rollnick, 2005). 

Motivation är på många sätt en interpersonell process, det vill säga resultatet av 

interaktionen mellan människor. Detta påstående avviker från det populära antagandet att 

motivation kommer inifrån (intern motivation) som ett personligt tillstånd eller egenskap. 

Enligt MI-perspektivet kan motivation till förändring inte bara bli inspirerad av, men även 

mycket troligt uppstå från en interpersonell kontext (extern motivation). Det förespråkar även 

att utforskandet och stärkandet av motivation till förändring i sig själv är en riktig uppgift, 

som även kan vara den viktigaste, när det gäller stödjande relationer som rådgivning, 

hälsovård och utbildning (Miller & Rollnick, 2002). Liknande resonemang för SDT gällande 

extern motivation då teorin till skillnad mot andra perspektiv förespråkar att den kan ha stor 

autonomisk variation. Beteenden som motiveras externt kan innehålla en personlig investering 

och en känsla av valfrihet (Ryan & Deci, 2000). Förändringar av beteenden som innebär att ge 

upp alkohol, droger eller rökning som har varit huvudområdena för MI är mindre troliga att 

drivas av en inre motivation, då det troligtvis inte kommer att upplevas som en inre 

tillfredsställelse eller njutning. Från detta perspektiv kan MI definieras mer korrekt som en 

metod för att främja autonom motivation till förändring, istället för inre motivation 

(Markland, Ryan, Tobin & Rollnick, 2005).  

 

 

Forskning kring metodens effektivitet 
 

Tidigare forskning inom MI har utforskat områden som fokuserat på hur effektiv klienterna 

ansett att metoden varit. I en studie av Lindqvist, Forsberg, Forsberg, Rosendahl, Enebrink 

och Helgason (2013) jämfördes två grupper. Den ena gruppen genomgick en 

standardbehandling för avvänjning av rökning och i den andra gruppen tillades MI i 

behandlingen. Deltagarna fick själva återge hur effektiv de tyckte behandlingen var, vilket 

visade en statistiskt signifikant skillnad mellan metoderna där tillägg av MI ansågs vara den 

mest effektiva (Lindqvist et al., 2013). Liknande studier där klienterna har fått utvärdera MI 

har kommit fram till liknande resultat (D’Amico, Osilla, Miles, Ewing, Sullivan, Katz & 

Hunter, 2012; Kertes, Westra, Angus & Marcus, 2011).  

Den tidigare MI-forskningen har även studerat områden där MI kan vara en effektiv 

behandlingsform. De områden som studerats är till exempel kronisk smärta hos äldre personer 

(Tse, Vong & Tang, 2012), personer med generaliserat ångestsyndrom (GAD) (Kertes, 

Westra, Angus & Marcus, 2011), högskolestudenters alkohol- och drogvanor (mer specifikt 

minnesluckor till följd av alkohol eller droger) (Kazemi, Levine, Dmochowski, Nies & Sun, 

2013), drog – och alkoholmissbruk (Dunn, Deroo & Rivara, 2001; Burke, Arkowitz & 

Menchola, 2003), rökning och spridning av HIV (Dunn, Deroo & Rivara, 2001), minskade 

besvär för diabetiker (Rubak, Sandbaek, Lauritzen, Borch-Johnsen & Christensen, 2011) och 

högt blodtryck (Ma, Zhou, Zhou & Huang, 2014). MI har även visat sig vara främjande för 

viktminskning och motion (Dunn, Deroo & Rivara, 2001; Burke, Arkowitz & Menchola, 

2003). Resultaten inom dessa områden kan dock skilja sig från studie till studie. En teori kring 

detta är att skickligheten hos dem som utövar metoden varierar samt att metoden kombineras 

med andra metoder på olika sätt i olika studier. Det finns däremot vetenskapligt stöd för att 

MI främjar livsstilsförändringar inom flera områden (Lakerveld, Bot, Chinapaw, Tulder, 

Kostense, Dekker & Nijpels, 2013). Inget stöd har dock funnits för att MI ska fungera som 

behandling mot ätstörningar, vilket också undersökts i tidigare studier (Dunn, Deroo & 

Rivara, 2001). 

 

 



5 
 

 
 

Utveckling av MI-färdigheter 
 

Andra områden som studerats handlar om hur man utvecklar sina MI-färdigheter. I en 

studie av Martino, Ball, Nich, Canning-Ball, Rounsaville och Carroll (2010) undersöktes 

skillnaden mellan behandlare som fått hjälp av experter och behandlare som tagit hjälp av 

varandra, jämfört med dem som endast mottagit information genom självstudier. Resultatet 

visade att behandlare som fått hjälp av experter och varandra nådde en signifikant förbättrad 

kompetens inom MI. Studien stödjer en kombinerad användning av work-shops och 

handledning för att hjälpa behandlare att öka sina färdigheter inom MI, där metoden då 

behandlare tar hjälp av varandra är en rimlig och effektiv strategi att använda sig av (Martino 

et al., 2010).  

Likande resultat visades i en annan studie som genomförts av Roten, Zimmermann, Ortega 

och Despland (2013) där man genom en meta-analys tog hänsyn till studieresultat rörande 

färdighetsutveckling inom MI från de senaste 20 åren. Resultatet visade att självstudier är  

mest effektivt för nybörjare inom MI, när själva processen av MI är i fokus. För att kunna öka 

sina färdigheter ytterligare finns det behov av tillgång till handledning och coachning av andra 

mer kunniga inom området (Roten, Zimmermann, Ortega & Despland, 2013). I en studie av 

Carpenter, Cheng, Smith, Brooks, Amrhein, Wain, och Nunes (2012) delades deltagarna upp i 

tre olika grupper med tre olika metoder för att utveckla MI-färdigheter. Det mest effektiva 

sättet för att öka MI-andan och reflektivt lyssnade bland behandlare med mindre utbildning 

och utan starka verbala färdigheter var TCS, som innebär att man får direkt feedback under 

pågående övning. Röstinspelning var mer effektivt för att öka dessa färdigheter hos 

behandlare med mer utbildning. En kombination av TCS och röstinspelning var mest troligt 

att öka MI-andan hos behandlare med låga till medelhöga verbala färdigheter och abstrakta 

tankegångar. I samma studie finner man också stöd för att behandlares attribut påverkar 

effektiviteten av de olika metoderna som användes för att utveckla MI-färdigheter. 

Behandlarens karaktärsdrag associerades bland annat med MI-andan och färdigheter i 

reflektivt lyssnade (Carpenter et al., 2012). I en studie av Forsberg, Forsberg, Lindqvist och 

Helgason (2010) påpekas dock att trots MI:s teoretiska enkelhet är det inte nödvändigtvis 

enkelt för alla behandlare att lära sig MI. Behandlare har bland annat rapporterat att MI-

färdigheterna kan variera från dag till dag, beroende på till exempel trötthet eller personliga 

besvär som påverkar förmågan att behålla fokus.  

 

 

LVM – Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
 

Inom LVM-vården behandlas klienter som har ett allvarligt missbruk av narkotika, läkemedel, 

alkohol eller blandmissbruk. Det rör sig oftast om klienter som har flera års drogberoende 

bakom sig och även kan ha omfattande psykiska och sociala problem vid sidan av missbruket. 

De flesta intagningar på LVM-hem är omedelbara omhändertaganden i ett akut och 

livshotande läge. Syftet med LVM-vården är att bryta ett missbruk som kan vara livshotande 

samt motivera klienten till frivillig behandling. Enligt LVM får vården pågå under högst sex 

månader. Målet är att vården så snart som möjligt ska övergå till så kallad § 27- vård, som 

innebär att vården kan fortsätta på ett öppet behandlingshem eller liknande 

öppenvårdsprogram. I genomsnitt är vårdtiden ungefär fyra månader. För att en vuxen 

missbrukare ska omhändertas av socialtjänsten måste det enligt LVM göras en LVM-anmälan 

av till exempel klientens läkare, socialsekreterare eller någon nära anhörig. Därefter genomför 

socialtjänsten en utredning kring individen. Om utredningen visar på ett behov av vård 

hamnar en ansökan hos förvaltningsrätten som slutligen tar ett beslut om huruvida individen 

ska tvångsomhändertas. De metoder som används på LVM-hemmen tar stöd i 
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Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, bland dessa metoder 

återfinns motiverande samtal. Det finns LVM-hem som har inriktning mot olika målgrupper, 

till exempel våldsbenägna klienter (http://www.stat-inst.se/).  

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Efter att ha granskat tidigare forskning om MI framgår en tydlig brist på behandlares 

upplevelser av MI som samtalsmetod. Detta ligger till grund för denna studies syfte, vilket är 

att undersöka LVM-behandlares upplevelser av att utöva MI i behandlade syfte. Valet av 

LVM-behandlare grundar sig i en nyfikenhet kring problematiken rörande MI-andans fokus 

på valfrihet och inre motivation kontra LVM-hemmens tvångsomhändertagande. 

Frågeställningarna är som följer:  

 

 Vilka fördelar upplever behandlarna med MI?  

 Vilka svårigheter upplever behandlarna med MI?  

 Hur upplever behandlarna att tvångsomhändertagandet som LVM-situationen innebär 

påverkar kvalitén i samtalen?  

 Vilka villkor och förutsättningar upplever behandlarna upprätthåller och utvecklar MI-

färdigheter? 
 

 

Metod 

 

 

Deltagare 

 
Det finns totalt 12 LVM-hem i Sverige som är utspridda över hela landet, från Lund i söder 

till Umeå i norr. För denna studie kontaktades fyra LVM-hem via mejl och telefon med en 

förfrågan om det fanns personal som arbetade med MI och som hade intresse och möjlighet 

att delta i studien. Av de fyra LVM-hemmen tackade ett ja till att delta. De övriga LVM-

hemmen angav brist på tid och resurser som skäl för att inte delta och avsätta tid för 

intervjuer. Deltagarna bestod av åtta personer som alla aktivt utövar MI på ett LVM-hem som 

är beläget utanför en stad i Mellansverige. Deltagarna bestod av fyra män och fyra kvinnor. 

Erfarenheten av att jobba med MI varierade mellan ett till fjorton år. Åren i yrket varierade 

mellan tre till tjugotre år. Deltagarnas yrkestitlar var sju behandlingsassistenter och en 

biträdande avdelningsföreståndare. Ingen ersättning utgick. 

 

 

Material 
 

Studien bestod av åtta individuella djupintervjuer som varade mellan 40 till 60 minuter. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide som inspirerats av tidigare forskning 

inom området och utformats för denna studie. Intervjuguiden var indelad i fem avsnitt med 

bakgrundsfrågor, frågor kring fördelar med MI, frågor kring svårigheter med MI, frågor kring 

LVM-situationen med fokus på tvångsomhändertagandet och frågor kring upprätthållande och 

utvecklande av färdigheter. Intervjufrågorna syftade till att få respondenterna att berätta samt 

ge exempel på egenupplevda situationer i arbetet med MI.  

http://www.stat-inst.se/
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Genom att samla in respondenternas upplevelser samt konkreta och fylliga exempel som 

var viktiga för forskningsfrågan skapades en förståelse av verkligheten för varje individ. 

Konkret innebar detta att respondenterna ombads svara på öppna frågor och beskriva 

egenupplevda situationer angående de olika avsnitten i intervjun. Därefter undersöktes 

situationen ytterligare genom flera följdfrågor med olika inriktningar för att nå djupet i den 

aktuella situationen. När ett avsnitt eller en situation kändes mättad gick intervjun vidare med 

att respondenterna ombads redogöra för ett annat avsnitt som följdes upp med följdfrågor på 

samma sätt som tidigare. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och det utskrivna 

datamaterialet omfattade totalt 89 sidor.   

 

 

Procedur 
 

Först kontaktades LVM-hemmen via telefon där de i kortare drag introducerades för studiens 

syfte varefter detta följdes upp med ytterligare information via mejl om intresse för 

deltagande fanns. Innan intervjuerna utsändes ett missivbrev som utformats för studien via 

mejl till personalansvarig vilken ombads skicka brevet vidare till intervjudeltagarna om 

möjlighet fanns. De som inte hade läst missivbrevet tidigare fick före intervjun en chans att 

läsa igenom det. Därefter fanns tid till att ställa frågor om något kändes oklart. I missivbrevet 

framgick syftet med studien och deltagarna informerades om att all personlig information och 

all data i studien skulle komma att behandlas konfidentiellt och att deltagandet i studien var 

frivilligt med möjlighet att avbryta om så önskades. Efter att detta hade presenterats startades 

ljudupptagningen och intervjun påbörjades. Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt 

konferensrum på deltagarnas arbetsplats.  

  

 

Databearbetning 
 

Materialet har bearbetats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Efter att ha läst varje enskild intervju analyserades dessa var för 

sig. Från varje intervju sållades och sorterades meningsenheter som innehöll relevant 

information för denna studies respektive frågeställningar ut. I nästa steg 

meningskoncentrerades och abstraherades meningsenheterna för att urskilja det essentiella i 

det yttrade beskrivet mer abstrakt. Därefter tematiserades de meningskoncentrerade och 

abstraherade meningsenheterna ytterligare under respektive frågeställning. Kriteriet för att en 

utsaga skulle anses vara svar på någon av studiens frågeställningar var att minst 75 % av 

respondenterna hade tagit upp det under intervjun. Analysen ledde slutligen fram till 

identifieringen av fyra svar kopplade till frågeställningen rörande fördelar med MI: klienten 

styr samtalet, praktiska verktyg, sår ett frö hos klienten och givande för både klient och 

behandlare. Tre svar kopplades till frågeställningen rörande svårigheter med MI: klienternas 

beteenden, klientens rädsla och rollkonflikter. Två svar kopplades till frågeställningen rörande 

LVM-situationens påverkan på MI-samtalens kvalité: den begränsade tiden och motstånd i 

början. Slutligen kopplades två svar till frågeställningen rörande upprätthållande och 

utveckling av MI-färdigheter: handledning och bandinspelning. Under hela 

databearbetningsprocessen har hänsyn tagits till varje enskild persons intervjumaterial för att 

se till alla enskilda sammansatta beskrivningar av behandlares perspektiv på MI utifrån de 

fyra olika frågeställningarna samt att detta har jämförts med de svar som lokaliserats i det 

totala intervjumaterialet. Detta sätt att hantera datamaterialet kan kopplas till den 

hermeneutiska cirkeln (Kvale & Brinkmann, 2009) där forskaren utifrån en vag och intuitiv 

uppfattning om textens helhet tolkar de enskilda delarna, dessa tolkningar av de olika delarna 
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relateras i sin tur till helheten. Detta innebär också att meningstolkningen av materialet 

avslutas då forskaren upplever att denne kommit fram till ett inre sammanhang i materialet 

utan logiska motsägelser. Forskaren tar också hänsyn till textens autonomi vilket innebär att 

materialet förstås utifrån dess egen referensram (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

 

Resultat 
 

Resultatet är strukturerat efter de fyra frågeställningar som denna studie bygger på. Analysen 

av fördelar med MI identifierade fyra svar, svårigheter att arbeta med MI identifierade tre 

svar, LVM-situationens påverkan identifierade två svar och utveckling och upprätthållande av 

MI-färdigheter identifierade två svar. De svar som presenteras i anslutning till studiens frågor 

exemplifieras med citat från den insamlade empirin.  
 

 

Fördelar med MI 
 

Klienten styr samtalet. En fördel som framkommer kopplat till frågeställningen kring 

fördelarna med MI handlar om att klienten är den som bestämmer vad samtalen ska handla 

om, hur länge det ska pågå och vad som ska dokumenteras från samtalen. Detta gäller så 

länge det inte handlar om hot eller självmordstankar som behandlarna har skyldighet att 

rapportera. Det är alltid frivilligt att delta i ett samtal, vilket för behandlaren innebär en slags 

trygghet i arbete med MI då denne vet att klienten är där av egen fri vilja och har ett eget 

intresse av att ha ett samtal. Detta kan påvisas med följande citat: ”Det är deras tid och deras 

villkor, de får tacka nej. Det är deras val, det är inga krav”. Klientens åsikter och tankar 

dokumenteras och sammanfattas av behandlaren som därefter återkopplar detta till klienten, 

som i sin tur får läsa igenom och godkänna. Återkopplingen är en bekräftelse och redogörelse 

av samtalen som får klienten att känna sig bra behandlad och viktig samt att det ger samtalen 

en mer professionell framtoning. En manlig behandlare uttryckte: 

 

Pappret är en bekräftelse på det vi har pratat om, samtalet blir mer professionellt att man 

lämnar tillbaka och då känner dom också att ja det är ett viktigt samtal och dom känner 

sig att de blir bra behandlade på något sätt. 

 

Det framgår att man inom MI värdesätter självbestämmande och att ha ett respektfullt och 

empatiskt förhållningssätt. Återkopplingen är även ett kvitto för behandlaren att denne har 

förstått och hört klienten korrekt, vilket kan skapa en känsla hos behandlaren av 

professionalitet. En behandlare berättade till exempel: ”Oftast så säger killen det, jag tror 

aldrig någon har förstått mig så bra som med ett MI-samtal”. 

 

Praktiska verktyg. Denna fördel handlar om upplevelsen av fördelar stammande från 

metodens tekniker och förhållningssätt. Genom att ha konkreta verktyg för hur ett MI-samtal 

skall genomföras är bidragande till att skapa en trygghet för behandlaren som kan förlita sig 

på dessa under samtalets gång. Några av dessa verktyg är att använda öppna frågor, 

reflektioner och aktivt lyssnande. En av behandlarna sade: ”Äntligen har jag liksom en 

lösning på mina kontaktmannaproblem, för nu kan jag verkligen, nu har jag ett verktyg”. 

 

Sår ett frö hos klienten. Svaret ”sår ett frö hos klienten” handlar om att även om man inte 

alltid kommer så långt i förändringsprocessen med MI så tror man ändå att man har gett 

klienten någonting som denne kan ha med sig i framtiden, till exempel ambivalens. Med 
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ambivalens avses här att klienten börjat fundera över för- och nackdelar med att ändra sitt 

beteende. Så länge man kunnat ge klienten något i den riktningen har man tagit ett viktigt steg 

mot förändring. En behandlare berättade: ”De som har MI-samtal, jag tror ju någonstans att de 

blir hjälpta lite, absolut inte speciellt mycket. Men, någonstans så sår man ju ett frö liksom”.  

Det kan vara en början till att hjälpa klienten att uttrycka en vilja till förändring, och 

föreställa sig hur en förändring skulle kunna gå till. Detta sätt att se på saken inger hopp hos 

behandlaren rörande att det alltid går att hjälpa klienten på något sätt, litet som stort. En 

kvinnlig behandlare berättade till exempel: ”Det tycker jag har varit mest positivt, att hjälpa 

klienten att uttrycka en förändring. Och hjälpa honom att leta efter bilder i huvudet, hur det 

skulle kunna gå till”. 

 

Givande för både klient och behandlare. Denna fördel handlar om att MI är en 

samtalsmetod som behandlare ofta upplever får en bra respons av klienterna, vilket 

behandlare upplever som positivt då de får en bekräftelse på att de har gjort ett bra jobb. Det 

är inte ovanligt med mycket positiva kommentarer från klienten efter ett MI-samtal. En 

behandlare uttryckte: ”Så tycker ju jag att responsen från klienterna var också väldigt bra 

sådär. Att de, man fick ofta så har jag ju fått hört, de tyckte att det här var skönt att sitta och 

samtala”. Det är även något som inte bara utvecklar klienten, även behandlaren kan uppleva 

en stor personlig utveckling som följd av MI-samtal till exempel ökat självförtroende och 

bättre språkkunskaper. En manlig behandlare berättade: 

 

Förut var jag ganska blyg som person. Jag vågade inte sitta och ha samtal med vem som 

helst och nu kan jag kliva in och ha ett samtal med vem som helst. På det sättet så har 

jag utvecklats och vågat ha samtal och vågat sitta och prata med personer. 

 

 

Svårigheter med MI 
 

Klienternas beteenden. Detta svar är kopplat till frågeställningen om svårigheter att arbeta 

med MI som handlar om hur klienternas beteenden påverkar behandlarna på olika sätt. Detta 

kan innefatta allt från att vissa klienter är väldigt tysta under samtal, att det kan vara lätt att 

färgas av sin klient, hur gruppkonstellationer på avdelningen påverkar den enskilda klienten 

till hur klientens dagsform påverkar dennes motivation. En behandlare uttryckte till exempel: 

”Mycket kan det ju vara klientkonstellationer. Och ibland blir det ju så att någon stark person 

eller gruppering på en avdelning som säger att vi ska fan inte ställa upp på någonting”.  

Detta kan leda till olika svårigheter i behandlarnas arbete med MI då det kan leda till 

känslor av rådlöshet. En behandlare berättade:  

 

Det beror på också klientmässigt, vilken klient man har MI med. Vissa kan sitta och 

bara ja så kan man ha ett MI-samtal med, och ja det blir helt tyst och då blir det inget 

bra. Då får man ingen MI-anda, det känns inte bra för samtalet, man försöker och 

försöker men, ja man kommer ingen vart med samtalet. 

 

Klientens rädsla. Denna svårighet handlar om hur klienters rädsla kan påverka behandlares 

arbete med MI. Det kan röra sig om en rädsla över att ta första steget för att överhuvudtaget 

ha ett samtal, en rädsla som grundar sig i en misstro mot myndighetspersoner eller en rädsla 

för att misslyckas vilket självfallet försvårar behandlarnas arbete i och med det motstånd 

dessa beteenden skapar. En manlig behandlare uttryckte: 
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De kan ha blivit brända av samhället sedan de var små och hade missbrukande föräldrar 

och finns med i journaler sedan de var pyttesmå och fosterhem och allting sådant där. 

Polisutredningar, och gud vet allt. Så kanske de med goda skäl inte litar på 

myndighetspersoner och inte har lust att öppna sig. 

 

En annan behandlare berättade: 

 

De vill sluta men de har misslyckats så många gånger så att dom bryr sig inte heller 

längre liksom, dels vill dom inte ha ett misslyckande till. Så att då säger dom att de 

kanske inte, nej jag vill inte sluta men innerst inne så vill de. Men dom är rädda för 

ytterligare ett nytt misslyckande. 

 

Denna rädsla över att ta första steget till att ha samtal skulle kunna kopplas till att klienterna 

inte riktigt förstår vad ett MI-samtal innebär. Det har även framkommit att behandlare 

upplever att det är svårt att förklara vad ett MI-samtal är och samtidigt locka fram ett intresse 

till att delta, vilket i sin tur möjligtvis kan kopplas till misstron som klienterna har mot 

myndighetspersoner. En kvinnlig behandlare berättade: 

 

Men nackdelen är väl att alla inte vågar prova, för de tror ju att det är ett 

psykologsamtal, så det är lite synd för många skulle behöva det. Så det är väl en nackdel 

att man kanske kallar det MI också, då ska man förklara vad det är för någonting och då 

backar en del, tyvärr. 

 

Rollkonflikter. Denna svårighet handlar om att behandlare upplever att det kan vara svårt 

att balansera de olika yrkesroller som de har. Detta kan innebära att behandlare upplever att 

inget görs till hundra procent eftersom det är så mycket som ska hinnas med så man har inte 

möjlighet att gå in på djupet som man skulle önska. I och med att behandlare ofta har flera 

behandlingsinslag måste de vara väldigt tydliga med målet för varje behandling så att de inte 

blandas ihop med målen för andra behandlingsinslag. Annars kan förvirring hos klienterna 

uppstå då flera behandlingsinslag innefattar inslag av MI, vilket kan innebära att liknande 

frågor ställs men med olika syften. En av behandlarna uttryckte: 

 

I och med att jag håller i mycket grupper här och har många olika roller så, man måste 

vara ännu mer tydlig liksom då med sina, alltså målbeteenden, alltså det man ska jobba 

efter. För annars kan det lätt bli det här att varför frågar du det här, du vet ju redan. 

 

Behandlare kan uppleva att det skulle vara enklare att bara ha en roll som till exempel 

behandlare och bara ha MI-samtal. Då skulle man komma undan problemet med att behöva 

balansera flera roller som innebär att behandlare exempelvis i ena stunden måste ge avslag på 

en förfrågan om permission och i nästa stund sitta och ha ett MI-samtal med klienten som 

nyss nekats permission. Sådana situationer kan göra det svårt för behandlare att genomföra 

bra MI-samtal. Behandlare finner sig ibland klämda mellan socialtjänstens och klientens 

önskemål. Det kan bero på att socialtjänsten har vissa mål för en klient som de vill ska uppnås 

samtidigt som klienten kan vara av en helt annan åsikt. Detta kan sätta press på behandlaren 

som i sin tur inte kan tvinga klienten att göra någonting som denne inte vill. En av 

behandlarna beskriver konflikten mellan socialtjänstens krav och klientens behov på följande 

sätt: 

 

Ställde socialtjänsten jättehårda krav på att jag ska kunna lyckas lösa den här knuten 

med klienten, klienten tvärvägrar, då sitter jag mitt emellan, det är ingen trevlig sits. 
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LVM-situationens påverkan  

 

Den begränsade tiden. Detta svar handlar om att den begränsade tiden som ett LVM-

omhändertagande innebär upplevs otillräcklig av behandlare för att skapa motivation till en 

förändring samt för att skapa en relation till klienten. Det framkommer även att 

tidsbegränsning i insatser och osäkerhet om långsiktighet kan motverka klienternas 

motivation att gå in i en process mot förändring och att detta kan göra att klienter inte vill 

delta i MI-samtal eller att det försämrar kvaliteten på samtalen. En manlig behandlare 

berättade: 

 

Det är det som är faran för att jag märker det att när de börjar att vara här i fyra och en 

halv, eller om de har varit här i fem månader då är det faktiskt en del som tänker såhär 

att nu gör jag tiden här istället för att det är bara en månad kvar. Ska jag åka iväg på 

behandling, det flesta behandlingar tar ju inte emot om man inte stannar där i minst tre 

månader. Det innebär ju att man förlänger LVM:et med två månader liksom, och då är 

det många som tänker nej då lägger jag ner. 

 

På grund av den begränsade tiden så upplever många behandlare att relationsskapandet med 

klienterna blir lidande. Detta är något som behandlare kan uppleva som ett hinder gällande 

kvalitén på samtalen då vissa anser att det är lättare för klienter att öppna sig om denne har en 

djupare relation till behandlaren. Det råder dock delade meningar om huruvida en djupare 

relation till klienten är en förutsättning för bra MI-samtal. Detta kan kopplas till personliga 

preferenser och erfarenhet av MI hos behandlarna. En behandlare berättade: 

 

Det trodde jag inte heller i början för då tänkte jag nu måste jag ha någon som är på vår 

avdelning och så ska man ju ha den där relationen och allt det där. Men killarna tycker 

ju att det är så himla skönt, där kommer hon som kommer från nästa avdelning som jag 

inte känner, kan prata om vad som helst. 

 

En annan behandlare uttryckte: 

 

Personligen så tycker jag att det är viktigt att ha en relation med klienten. Någon slags 

relation, för att det kan bli svårt annars att ha samtal om man inte har någon relation. 

Det blir svårt för klienten att öppna sig också om man inte har den relationen. Så ställer 

man lite frågor som går djupare, då märker man att han vill inte prata. 

 

Motstånd i början. Detta svar handlar om att tvångsomhändertagandet kan föra med sig 

många olika känslor, däribland kränkthet vilket kan leda till att motståndet mot behandling är 

som störst i början då de känslorna är mest intensiva. En del kommer aldrig riktigt över dessa 

känslor som ett frihetsberövande innebär. Tvånget kan även ha negativ inverkan på 

motivationen hos klienterna. Klienternas motstånd innebär för behandlarna att det är svårare 

att få en bra kvalitet i MI-samtalen. En kvinnlig behandlare berättade: ”Det är oerhört 

kränkande självklart, man blir uppryckt från någonstans. Man förstår ju inte, man lever i ett 

väldigt destruktivt liv men det ser man ju inte då”.  
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Utveckling och upprätthållande av MI-färdigheter  

 
Handledning. Alla behandlare som intervjuats har handledning och handledningen är det 

inslag som förefaller vara det viktigaste för att upprätthålla och utveckla MI-färdigheter. 

Handledningen innebär att de behandlare som utövar MI träffas en gång i månaden och tar 

upp det som de känner att de behöver öva mer på eller vill prata om. Det kan innebära olika 

praktiska övningar där man till exempel tilldelas en roll som klient, behandlare eller åhörare 

och därefter genomför man ett MI-samtal som sedan får feedback av åhöraren och ansvarig 

handledare. På handledningstillfällena brukar även inspelade MI-samtal tas upp för 

diskussion. Handledningstillfällena är även en bra tidpunkt för att byta erfarenheter med 

varandra i personalgruppen samt att stötta varandra. Det kan även kallas för 

kamrathandledning, då personalen tillsammans har ansvaret över handledningen, vilket kan 

innebära att två individer ur gruppen väljs ut vid varje tillfälle som ansvariga för just det 

kamrathandledningstillfället. Handledning kan även innebära att det kommer någon MI-

kunnig person utifrån och ansvarar för handledningen, det kallas för extern handledning. För 

de flesta behandlarna bidrar handledningen med kompetensutveckling i deras MI-färdigheter. 

En behandlare uttrycker detta på följande sätt: ”Vi har handledning onsdagar och där brukar 

vi sitta och prata om hur det går för alla som har MI. Genom att vi har de här grupperna så 

brukar vi byta erfarenheter och ja, kunskaper med varandra”. 
 

Bandinspelning. Det finns de som ser stora fördelar med att spela in sina samtal samt 

känner sig väldigt bekväma med det då man genom bandinspelning direkt kan höra vad som 

gick bra eller vad som gick mindre bra. Det blir på så sätt direkt feedback som man kan ha 

med sig till nästa samtal. En behandlare berättade till exempel: 

 

Man lär sig hemskt mycket på att spela in sina samtal och det är någonting som man 

verkligen har blivit varse om sådär tycker jag. Ja att spela in samtalen, att få feedbacken, 

vad man hör för någonting, ja det är nog det bästa. 

 

 

Diskussion 

 

Fördelar med MI 
 

Analysen av fördelar med MI identifierade fyra svar. Det första svaret gällande fördelar, 

Klienten styr samtalet, kan kopplas till förhållningssättet inom MI som förespråkar stor 

acceptans för klienten och inte är tvingande på något sätt som tidigare har beskrivits av Miller 

och Rollnick (2013). Detta går i sin tur att koppla till den underliggande andan i MI som 

Miller och Rose (2009) beskriver som samarbetsvillig och respekterande av klientens 

autonomi. Eftersom MI inte är tvingande på något sätt bidrar detta till att behandlarna inte 

behöver ta på sig ansvaret för att lösa klientens problem, det är klienten som sitter inne med 

sin egen lösning. Det är en bekväm roll för behandlarna eftersom de inte behöver komma med 

lösningar, det enda de kan göra är att erbjuda verktyg och stöd till klienten.    

Det andra svaret gällande fördelar, Praktiska verktyg, kan kopplas till MI:s specifika 

strategier som bidrar med stöd för behovet av tillhörighet, kompetens och autonomi. Dessa 

strategier bidrar till exempel med ett sätt att undvika konfrontation och tvång samt återfinns i 

det genuina intresset som behandlaren uppvisar. Detta kan uttrycka sig i form av empati och 

obetingat stöd som undviker kritik och skuld (Markland, Ryan, Tobin & Rollnick, 2005). 

Förhållningssättet som är grunden till principen empati kallas acceptans, detta görs konkret 
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genom ett reflektivt lyssnande där behandlaren försöker förstå klientens känslor och 

perspektiv utan att kritisera, döma eller skuldbelägga. De öppna frågorna som ställs under ett 

MI-samtal bidrar till att skapa en atmosfär av acceptans och tillit, de uppmuntrar även klienten 

att tala och är utforskande. Genom användandet av reflektioner styr behandlaren klienten bort 

från eventuella ”vägspärrar” för att kunna fortsätta utforskandet och få klienten att ta itu med 

”vägspärren” (Miller & Rollnick, 2002). Det är uppenbart att behandlarna har tillit till dessa 

verktyg då många behandlare uttrycker en stor skillnad mellan att ha en konkret samtalsmetod 

att arbeta efter jämfört med vanliga kontaktmannasamtal till exempel. Detta eftersom 

behandlarna upplever att de har en grund att utgå ifrån i samtalen, vilket inte alltid har varit 

fallet. MI:s verktyg bidrar med flera lösningar i svåra situationer som kan uppstå under ett 

samtal. Om klienten till exempel kör fast kan behandlaren försöka skifta fokus genom 

reflektioner och öppna frågor.  

Det tredje svaret gällande fördelar, Sår ett frö hos klienten, kan kopplas till Millers (1983) 

resonemang kring kognitiv dissonans och Draycott och Dabbs (1998) definition av 

ambivalens. Genom att behandlarna försöker framkalla ambivalens kring klientens beteenden 

som avser att få klienten att fundera över både för- och nackdelar med att göra en förändring 

sår de ett litet frö hos klienten, vilket kan kopplas ihop med framkallande som är en del av 

MI-andan (Miller & Rollnick, 2013). Motivation beskrivs på många sätt som en interpersonell 

process (Miller & Rollnick, 2002) som kan kopplas till att behandlarna känner att de verkligen 

kan påverka och hjälpa klienter att finna motivation för en beteendeförändring.  

Det fjärde svaret gällande fördelar, Givande för både klient och behandlare, kan kopplas 

till själva syftet med MI som innebär att samtalen görs för och med en person (Miller & 

Rollnick, 2013). Detta innebär att även behandlaren kan få ut någonting av samtalen då 

metoden är samarbetsinriktad. Behandlaren kan på detta sätt även få feedback på sitt arbete 

från klienten som bekräftar om behandlaren förstått denne rätt och kan även skatta hur denne 

har upplevt samtalet. Både behandlaren och klienten får alltså feedback, vilket gör det givande 

för båda parter. 

 

 

Svårigheter med MI 
 

Analysen av svårigheter med MI identifierade tre svar. Det första svaret gällande 

svårigheter, Klienternas beteenden, kan kopplas till de tre olika typer av behov som måste 

uppfyllas för optimal grad av personlig utveckling, behoven av kompetens, tillhörighet och 

autonomi (Ryan & Deci, 2000). För många klienter kan behovet av kompetens vara ouppfyllt 

på grund av misstro till den egna förmågan. Behovet av tillhörighet kan påverkas av sociala 

preferenser och hur väl klienten kommer överens med de övriga klienterna. Behovet av 

autonomi kan påverkas av de övriga klienternas åsikter och det frivilliga deltagandet kan 

upplevas som ofrivilligt med tanke på tvångsomhändertagandet. Dessa tre faktorer kan skapa 

svårigheter i arbetet med MI för både klienter och behandlare. Det är svårt för behandlarna att 

motivera och intressera en klient till att ha samtal då denne inte har någon tro på sin egen 

förmåga eller påverkas negativt av andra klienter, motivationen till en beteendeförändring 

måste komma inifrån klienten själv. Detta kan även kopplas till motivation som en 

interpersonell process (Miller & Rollnick, 2002) där klienterna påverkas av varandra, vilket 

kan leda till svårigheter om de bildas klientkonstellationer med negativ inställning mot MI. 

Det kan även vara svårt för behandlare att avgöra om den negativa inställningen mot samtal 

kommer från klienten själv eller om denne har påverkats av gruppkonstellationer med negativ 

inställning. En klient som påverkats av en grupp klienter med negativ inställning kan 

fortfarande egentligen både vilja och behöva samtal men vågar inte gå emot gruppen.  
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Det andra svaret gällande svårigheter, Klientens rädsla, kan kopplas till ett av de tre 

behoven som måste uppfyllas för optimal grad av personlig utveckling, det vill säga behovet 

av kompetens (Ryan & Deci, 2000). Många av klienterna har en rädsla för att misslyckas, 

vilket minskar deras tro på sin egen förmåga. Detta kan även kopplas till SDT:s specifikation 

av de faktorer som gynnar eller underminerar autonoma sätt att styra beteenden (Markland, 

Ryan, Tobin & Rollnick, 2005). Detta innebär att behandlaren både kan öka och minska 

klienternas inre motivation till att förändra ett beteende, men på grund av att flera klienter inte 

har något förtroende för myndighetspersoner så utgår dem från att behandlaren kommer att 

misslyckas då andra myndighetspersoner redan gjort det. På grund av bland annat denna 

misstro och det bristande förtroendet mot myndighetspersoner upplever behandlare att det är 

svårt att engagera klienter, vilket är den första processen inom motiverande samtal (Miller & 

Rollnick, 2013). Här gäller det för behandlarna att vinna tillbaka ett förtroende hos klienten 

vilket kan vara väldigt svårt då denna misstro kan grundas på upprepade händelser under flera 

år, i vissa fall enda tillbaka till barndomen. 

Det tredje svaret gällande svårigheter, Rollkonflikter, kan kopplas till de sociala 

miljöfaktorerna inom SDT samt principerna och praktiken av MI (Markland, Ryan, Tobin & 

Rollnick, 2005). Om behandlaren till exempel befinner sig i kläm mellan socialtjänstens och 

klientens önskemål kan det förhindra främjandet av den självmotiverande 

beteendeförändringen, då motiven till förändring alltid bör komma från klienten. I vissa fall 

kan behandlare uppleva att det bara är socialtjänsten som bestämmer vad klienten bör göra, 

och att denne inte har något att säga till om. Motivationen kommer i dessa fall inte inifrån 

klienten själv. Behandlaren kan även ha flera olika behandlingsinslag utöver MI med samma 

klient vilket kan orsaka en otydlighet för klienten då gränserna mellan de olika 

behandlingsinslagen suddas ut. Vissa behandlingsinslag kan till exempel bestå av liknande 

frågor som MI fast med olika syften, vilket ställer högre krav på behandlaren att vara väldigt 

tydlig med vilket mål de olika behandlingsinslagen syftar till att uppnå.  

 

 

LVM-situationens påverkan  
 

Analysen av LVM-situationens påverkan identifierade två svar. Det första svaret gällande 

LVM-situationens påverkan på MI-samtalens kvalité, Den begränsade tiden, kan kopplas till 

de fyra processer som motiverande samtal består av (Miller & Rollnick, 2013). Eftersom en 

LVM-placering är på begränsad tid är det inte säkert att behandlaren hinner gå igenom alla 

fyra faser med klienten. Behandlare upplever ofta att de står kvar och tuggar i de första 

faserna vilket medför att de sällan hinner locka fram och ta vara på förändringsprat och de får 

sällan se resultatet av sitt arbete. Detta kan kännas tröstlöst.  

Det andra svaret gällande LVM-situationens påverkan på MI-samtalens kvalité, Motstånd i 

början, kan kopplas till relationen mellan behandlare och klient samt de empatiska 

underliggande processerna (Rogers, 1979). LVM-situationen innebär att behandlaren på ett 

korrekt sätt måste kunna känna av klientens känslor och visa en förståelse för dessa för att 

kunna engagera klienten till att göra en beteendeförändring. Om detta inte görs på ett bra sätt 

kan ett motstånd uppstå från klientens sida vilket även kan hålla i sig under en längre tid. 

Motståndet kan även bero mycket på det frihetsberövande som en LVM-placering innebär. 

Behandlare står därför inför en väldigt svår utmaning då det handlar om en fin balansgång 

mellan att inte vara för påträngande men ändå erbjuda samtal flera gånger för att eventuellt 

kunna väcka de intressen och behov som skulle kunna finnas inom klienten. De flesta klienter 

behöver en liten knuff i rätt riktning för att våga ta steget och ha samtal. Den tvingande 

kontexten som en LVM-placering innebär kan skapa ett motstånd mot all behandling, som i 

sin tur är frivillig och som i MI:s fall även bör vara internt motiverad. Även här blir det en fin 
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balansgång mellan att ta itu med motståndet samtidigt som behandlaren bör vara accepterande 

mot klientens känslor, detta upplevs som svårhanterligt av många behandlare. 

 

 

Upprätthållande och utveckling av MI-färdigheter 

 

Analysen av upprätthållande och utveckling av MI-färdigheter identifierade två svar. Det 

första svaret gällande upprätthållande och utveckling, Handledning, visade att handledning i 

kombination med praktiska övningar där behandlarna tar hjälp av varandra för att utveckla 

sina MI-färdigheter var väldigt uppskattade, vilket även kan kopplas till tidigare forskning 

(Martino et al., 2010). I studiens material framgick även att de behandlare med minst 

erfarenhet av MI verkade uppskatta handledningen mest då de kan få direkt feedback vid 

dessa tillfällen, vilket stämmer överens med tidigare forskning av Carpenter, Cheng, Smith, 

Brooks, Amrhein, Wain och Nunes (2012).  

Det andra svaret gällande upprätthållande och utveckling av MI-färdigheter, 

Bandinspelning, visade att röstinspelning var det mest effektiva sättet att utveckla sina MI-

färdigheter vilket även stämmer överens med tidigare forskning av Carpenter et al. (2012).  

Studiens resultat visade även att det finns skilda åsikter kring frågan om upprätthållande 

och utveckling av MI-färdigheter och detta kan få stöd i en studie av Carpenter et al. (2012) 

som visar på att behandlares personliga attribut påverkar effektiviteten av de metoder som 

används för att utveckla MI-färdigheter. Inför framtida forskning inom området föreslås 

forskare att gå djupare in på hur behandlares personliga attribut kan påverka deras upplevelse 

av att utöva MI. Något som även har framkommit i studien är att det finns skilda åsikter om 

huruvida en djupare relation till klienten innan samtalen har någon påverkan på 

samtalskvalitén, vilket är något som framtida forskning även kan fördjupa sig i. Något som 

även har framkommit i studien är att vissa behandlare kan känna oro och stress inför att inte 

deras samtal ska leva upp till ”MI-etiketten”. Detta är intressant framförallt då man ser till 

teorin rörande MI beskriven av Miller (1983) där han menar att modellen för MI inte lägger 

någon större vikt vid etiketter. Vidare framkom även att MI ses av många behandlare som en 

ständig utvecklingsprocess vilket innebär att arbetet med MI aldrig blir slentrianmässigt. Till 

framtida forskning föreslås ett större urval av deltagare både geografiskt och inom fler 

yrkesgrupper för att få en mer generell och tydlig bild av hur MI upplevs som samtalsmetod 

av dem som utövar den.  

Diskussionen kring studiens resultat kan ha alternativa tolkningar, det är viktigt att belysa 

att tolkningarna som görs i denna studie bara är ett sätt att se på det. Trots den objektiva 

ansatsen går det inte helt att komma bort från den subjektiva upplevelsen.  
 

 

Metoddiskussion 

 
Den kvalitativa ansatsen med djupintervjuer som användes i denna studie syftade till att 

undersöka LVM-behandlares subjektiva upplevelser av att utöva samtalsmetoden MI i arbetet. 

Val av metod motiveras utifrån studiens syfte att finna subjektiva konkreta upplevelser av MI 

i behandlaryrket. Genom användandet av öppna frågor, efterfrågan av egenupplevda 

situationer och fördjupande följdfrågor vid datainsamlingen uppnåddes en bred beskrivning 

av fenomenet. Eftersom detta är ett relativt outforskat område så tillämpades ett öppet 

utforskande förhållningssätt vid intervjuerna, vilket innebar att ett accepterande intervjuklimat 

försöktes uppnå genom att bland annat belysa såväl positiva perspektiv samt mer negativa 

perspektiv.  
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I den kvalitativa undersökningsmetoden är forskaren hela tiden involverad i 

forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009) vilket innebär att forskaren har en inverkan 

på resultatet av studien. Detta innebär att en kvalitativ studie aldrig kan vara helt objektiv, då 

både intervjuer och analyser av datamaterialet färgas av dem som utför analys och 

datainsamling. I denna studie har så kallad dialogisk intersubjektivitet (Kvale & Brinkmann, 

2009) tillämpats under hela undersökningsprocessen vilket innebär en ömsesidig och kritiskt 

granskande reflektion och förhandling vad gäller tolkning och analyser. På så sätt har 

validiteten stärks genom att olika tolkningar och sätt att förstå datamaterialet synliggjorts och 

prövats på ett systematiskt sätt.  

Studien genomfördes med hjälp av åtta LVM-behandlare från samma arbetsplats, en 

arbetsplats som investerat både tid och resurser på att implementera användandet av MI. Detta 

skulle kunna påverka validiteten negativt genom att de intervjuade möjligtvis kan uppleva ett 

socialt tryck att inte avslöja kritik eller missnöje rörande metoden. Detta kan försvåra då 

intervjupersonerna möjligtvis inte vågar stå upp för sina upplevelser och vara helt ärliga, de 

kan påverkas av social önskvärdhet. För att motverka detta i så hög grad som möjligt 

inkluderade intervjuerna frågor från alla möjliga perspektiv av metoden, tillexempel frågor 

rörande både fördelar och svårigheter. För att få så sanningsenliga svar som möjligt lades 

också stor vikt vid att skapa en öppen och tillåtande atmosfär i intervjusituationen så att 

behandlarna skulle känna sig bekväma med att dela med sig av deras upplevelser av MI. 

Resultatet från denna studie baseras på ett litet urval av LVM-behandlare verksamma på en 

statlig institution i en och samma kommun. Utifrån detta finns det ingen möjlighet att dra 

några generella slutsatser om LVM-behandlares upplevelser av MI, men det skulle vara 

rimligt att anta att det finns liknande upplevelser av arbetet med metoden på andra LVM-hem 

i Sverige. Studiens resultat kan påvisa exempel på olika perspektiv gällande fördelar, 

svårigheter, LVM-situationens påverkan och upprätthållande och utveckling av MI för den 

aktuella yrkesgruppen. Om urvalet hade varit större och inkluderat LVM-hem i flera 

kommuner så hade troligen fler skillnader i upplevelsen av att utöva MI gått att finna eftersom 

LVM-hem har olika inriktningar, flera olika sorters behandlingsinslag samt olika 

socioekonomiska förutsättningar.  

Deltagarna i studien valde att delta eftersom det fanns ett intresse samt tid att avsätta för en 

timmes intervju. Några av de övriga LVM-hemmen som kontaktades hade inte möjlighet att 

delta trots intresse då tid för ett deltagande inte fanns att tillgå. Detta kan medföra att urvalet 

kanske inte har lyckats tagit fasta på variationen som finns inom de olika LVM-hemmen, då 

de i andra kommuner kan ha andra perspektiv, erfarenheter och upplevelser av att utöva MI.   

 

 

Slutsatser 

  
Utifrån resultatet om fördelar som framkommit i denna studie kan kopplingar dras till det 

respektfulla bemötandet och samarbetet mellan behandlare och klient som LVM-behandlare 

anser sig ha mest behållning av. De svårigheter som LVM-behandlare stöter på i sitt arbete 

med MI handlar till största delen om tidsbegränsningar och att det är svårt att skapa 

engagemang hos klienterna. Om man ser till LVM-situationens påverkan på samtalskvalitén 

och arbetet med MI kan det konstateras att själva situationen tillför svårigheter som i sin tur 

kan ifrågasätta huruvida MI lämpar sig som samtalsmetod för de klienter som blir 

tvångsomhändertagna. Till sist går det att utläsa från materialet att de flesta behandlare är 

överens om att handledning och bandinspelning är de mest effektiva sätten att utveckla och 

upprätthålla MI-färdigheter. Åsikterna bland behandlarna kunde dock ha stor variation och 

detta kan eventuellt kopplas ihop med personliga preferenser och attribut.  
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