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SAMMANFATTNING 

Arbetsterapeuter möter ständigt människor med bristande motivation till att hantera en 
förändrad livssituation de av olika anledningar ställts inför. Det skapar inte sällan en känsla av 
otillräcklighet hos arbetsterapeuten. Motiverande samtal, MI, har blivit en allt vanligare 
metod i hälso- och sjukvårdens arbete för att stödja människor i att förändra sina 
levnadsvanor. Arbetsterapeuter har under de senaste åren i sin kliniska praxis allt mer kommit 
att använda MI men det har inte gått att finna någon studie om deras erfarenheter. Syftet med 
studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att använda MI. Data samlades in 
genom semistrukturerade intervjuer av sju arbetsterapeuter och analyserades med en kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen av materialet resulterade i ett övergripande tema: MI är en 
värdefull metod i vardagsarbetet och stärker känslan av kompetens samt tre kategorier. 
Resultatet visar att MI är en metod det tar tid att lära. Samtliga deltagare hade erfarenheten av 
att en grundkurs inte varit tillräckligt utan man hade fortsatt behov av handledning och 
kompetensutveckling. Arbetsterapeuterna hade delvis modifierat sitt sätt att arbeta sedan de 
lärt sig MI men de upplevde inte att de behövt lära om utan snarare att de fått fördjupade 
kunskaper som varit till stöd i vardagsarbetet. De upplevde sig stärkta i sin roll som 
arbetsterapeuter vilket var en effekt de själva inte förväntat sig innan de gått kursen.  
 

 

 

Keywords: Motivational Interviewing, MI, occupational therapy, qualitative content analysis. 
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ABSTRACT 

Occupational therapists will constantly meet people with a lack of motivation to deal with 
changes in life. It quite often creates a feeling of insufficiency in the occupational therapist. 
Motivational Interviewing, MI, has become a popular method of health care work to support 
people in changing their lifestyles. Occupational therapists have increasingly come to use MI 
in clinical practice but it has not been possible to find any study about their experience. The 
purpose of this study was to describe occupational therapists experiences of using MI. Data 
were collected through semi-structured interviews with seven occupational therapists and 
analyzed with a content analysis. The analysis of the data resulted in an overall theme: MI is a 
valuable method in daily work and strengthens the sense of competence. The result shows that 
it takes time to learn MI. All participants had experienced that a basic course was not enough. 
There was still a need for further competence. The occupational therapists had partly modified 
the way they worked since they learned MI. They did not feel that they had to learn something 
all new, rather that they had deepened their knowledge supporting everyday work. They felt 
themselves strengthened in their role as occupational therapists a result they had not quite 
expected when attending the course. 
 
 
 
Keywords: Motivational Interviewing, MI, occupational therapy, qualitative content analysis. 
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BAKGRUND 

Arbetsterapeuter möter ständigt människor med bristande motivation till att hantera en 

förändrad livssituation de av olika anledningar ställts inför. Det skapar inte sällan en känsla av 

otillräcklighet hos arbetsterapeuten. Personal inom somatisk vård berättar om samma känslor 

och problembeteenden som kollegor inom psykiatri (Tamm-Seitz, 2010). Motiverande samtal 

har blivit en allt vanligare metod i hälso- och sjukvårdens arbete för att stödja människor i att 

förändra sina levnadsvanor. Motiverande samtal har fått en allt större betydelse för arbetet 

med olika former av beteendeförändringar av vikt för folkhälsan (Lindhe Söderlund, Madson, 

Rubak & Nilsen, 2011). 

 

Arbetsterapi 

Arbetsterapeuter arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och återfinns inom många 

olika verksamhetsområden. Arbetsterapi syftar till att göra det möjligt för människor att 

uppleva en meningsfull vardag genom att utföra de dagliga aktiviteter de vill göra i hemmet, 

på arbetet, i skolan och på fritiden. För att nå målet med arbetsterapi kan arbetsterapeuter 

arbeta med att utveckla eller förhindra nedsatt aktivitetsförmåga samt vid behov kompensera 

för den. I arbetsterapins grundantaganden beskrivs människan som en aktiv, autonom varelse 

och att utveckling och hälsa är beroende av och kan påverkas genom aktivitet och handling 

(Kielhofner, 2012). Inom professionen finns ett gemensamt värdesystem, uttryckt i en etisk 

kod (FSA, 2005). Beprövad erfarenhet, arbetsterapeutiska praxismodeller och olika relaterade 

kunskapsfält används och integreras i arbetsterapeutens kliniska arbete. Dessa utgör 

tillsammans den teoretiska grunden för yrkesutövningen (Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 

2010). En arbetsterapeutisk praxismodell som beskriver åtgärdsprocessen i arbetsterapi är The 

Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) (Fisher & Nyman, 2007). I 

modellen förespråkas ett klientcentrerat arbetssätt men Fisher och Nyman påpekar att det i 

praktiken är komplext. De pekar på vikten av en terapeutisk relation och syftar då till den 

kvalitet som återfinns i interaktionen mellan arbetsterapeut och klient samt hur den inverkar 

på klientens engagemang i åtgärdsprocessen. En interaktion med god kvalitet främjar enligt 

Fisher och Nyman (2007) klientens engagemang och möjliggör för denna att gå vidare mot 

sina mål  

 

I arbetsterapeutisk litteratur beskrivs även hur arbetsterapeuter många gånger medvetet 

använder sig av sig själva som verktyg, utöver vardaglig social interaktion. Ett medvetet 

användande av sig själv är en kompetens som kräver tid och erfarenhet att utveckla men som 
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enligt Mosey (1996) aldrig kommer att behärskas till fullo. En modell med ett uttalat 

aktivitetsfokus är Model Of Human Occupation (MOHO). Den har utformats som en 

konceptuell modell med riktlinjer för en aktivitetsfokuserad yrkesutövning (Kielhofner, 

2012). Enligt MOHO består människan av tre relaterade komponenter: viljekraft, 

vanebildning och utförande kapacitet. Viljekraft syftar på motivation till aktivitet och beskrivs 

som en ständigt pågående process. Enligt modellen kan vi aldrig till fullo förstå en människas 

motivation till aktivitet utan att vi beaktar alla komponenter och samtidigt tar hänsyn till den 

miljö individen befinner sig i. Varje klient betraktas som en unik individ vars personliga 

egenskaper utgör grunden för och styr valet av behandlingsmål och behandlingsstrategier. Det 

som klienten gör, tänker och känner är de centrala mekanismerna för förändring och modellen 

förordar även den ett klientcentrerat förhållningssätt. (Kielhofner, 2012). För att kunna 

använda MOHO som en praxismodell krävs en förståelse för dess underliggande teori vilket 

är en förmåga som utvecklas över tid. Således växer kunskapen om teorin när 

arbetsterapeuten ser den manifestera sig i olika klienters omständigheter (Kielhofner, 2012). 

Arbetsterapeuter beskriver många gånger att klientens delaktighet i rehabiliteringsprocessen 

signifikant speglar resultatet av den samma och det finns en växande medvetenhet hos både 

forskare och kliniker att behandlarens förhållningssätt påverkar klientens engagemang 

(Tamm-Seitz, 2010). Det råder i arbetsterapeutiska teorier en samstämmighet gällande vikten 

av men också svårigheterna med att erövra konkreta verktyg för att arbeta enligt de 

övergripande principiella riktlinjerna i arbetsterapi. I litteraturen hänvisas till kunskap som det 

tar tid att erövra (Kielhofner, 2012) att det i själva verket är komplext (Fisher & Nyman, 

2007) och att det inte är något alla med säkerhet kommer att behärska (Mosey, 1996). Att som 

yrkesverksam vara hänvisad till verktyg som långsamt erövras genom erfarenhet riskerar att 

skapa en känsla av otillräcklighet. 

 

Motiverande samtal 

Den engelska förkortningen för Motiverande samtal (eng. Motivational Interviewing) MI, 

används oavsett språk varför författaren kommer att använda den fortsättningsvis. MI 

förespråkar en klientcentrerad hållning, främjar och betonar samarbete, stärker klientens 

autonomi samt lockar fram och förstärker tal om förändring. Vårdgivarens hållning antas 

stimulera klientens motivation till förändring. MI är en metod som tillåter behandlaren att ”gå 

upp jämsides” med sin klient och som allt oftare rekommenderas i litteratur och i 

allmänmedicin vid komplexa tillstånd (Orchard, 2003). Definitionen av MI lyder ”MI är en på 

samarbete grundad klientcentrerad form av vägledning för att locka fram och stärka 
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motivation till förändring” (Miller och Rollnick, 2010). Principerna för MI innebär att skapa 

diskrepans, det vill säga att öka klientens medvetenhet om skillnader mellan sina mål och 

värderingar i livet och sitt faktiska beteende, att uttrycka empati, att förhålla sig icke 

konfronterande, att locka fram uttalanden om motiv för att förändra sig och att stärka 

klientens tro på sin egen förmåga till att kunna förändra sig (Miller och Rollnick, 2010). I 

motsats till i medicinsk behandling är det inom psykosocial behandling oftast svårare att 

påvisa vad som är den effektiva komponenten. Banbrytande inom MI-forskningen var när 

man kunde påvisa att vad klienten säger och argumenterar för eller emot predicerar utfallet av 

behandlingen. Vidare att det finns ett samband mellan styrkan hos klientens 

förändringsinriktade uttalanden och huruvida klienten genomför en förändring eller inte 

(Amrhein, 2003; Moyers & Martin, 2006; Strang et al, 2004). Andra studier visar att 

behandlarens beteende påverkar graden av förändringsprat hos klienten (Moyers, 2005; 

Gaume et al, 2008). MI var ursprungligen inte avsett som en så omfattande metod som den i 

dag utvecklats till. Metoden var tänkt att vända sig specifikt till problem med ambivalens 

inför förändring men, det breda forskningsintresset har bidragit till att metoden utvecklats och 

spridits (Miller, 2012).  

 

I Sverige används i dag MI främst inom missbruksvård, kriminalvård och socialtjänst. Kortare 

tillämpningar av metoden har en växande användning inom hälso- och sjukvård kring 

livsstilsrelaterade problem med till exempel; kost, motion, tandvård samt vid diabetes 

(Martins & McNeil, 2009; Forsberg, 2006). I Socialstyrelsens Riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder är MI en av de rekommenderade evidensbaserade metoderna 

(Socialstyrelsen, 2012). MI används även i andra sammanhang, som vid spelberoende, i 

samband med ätstörningar, för att öka följsamheten till läkemedelsbehandling samt för att 

motivera till säkert sex (Statens Folkhälsoinstitut, 2012). MI är väldokumenterat effektiv vid 

flera beteendeförändringar (Lundahl & Burke 2009). Metoden lärs i dag ut till allt fler 

verksamheter och blir allt vanligare inslag i vårdutbildningar som ofta tar vara på möjligheten 

att pedagogiskt använda sig i av kodning, ursprungligen tänkt för forskningssituationer 

(http://www.miclab.org/MI).  

 

Kodning innebär att uttalanden mäts och bedöms enligt standardiserade mallar och syftet är 

att uppskatta graden av MI i samtalen. Inspelning av samtal kombinerat med kodning 

möjliggör också direkt återkoppling och feedback på samtal. Kodning av samtal har inneburit 

ett stort steg framåt för evidensbaserad psykoterapi (Moyers, Martin, Manuel, Hendrickson & 

http://www.miclab.org/MI
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Miller, 2005;Forsberg, Bergman, Källmén, Hermansson & Helgason, 2008). Med tanke på att 

terapeutiskt förhållningssätt är något arbetsterapeuter uppfattar som komplext och som i bästa 

fall kan erövras med tid och erfarenhet indikerar det ovan beskrivna att MI kan vara en 

användbar metod för redan verksamma arbetsterapeuter och i undervisningen för blivande 

arbetsterapeuter.  

 

Arbetsterapi och Motiverande samtal 

Arbetsterapeuter har under de senaste åren i sin kliniska praxis allt mer kommit att använda 

MI. Trots det har författaren endast hittat en artikel om arbetsterapi och motiverande samtal 

(Orchard, 2003). Artikeln belyser den specifika problematiken som finns kring 

arbetsterapeutisk behandling av patienter med diagnosen Anorexia och författaren hävdar i 

samband med detta att MI kan vara användbart (Orchard, 2003). Socialstyrelsen presenterade 

nyligen nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och framhåller all personals 

ansvar i det arbetet. En av de rekommenderade metoderna är MI (Socialstyrelsen, 2012). 

Arbetsterapeuter beskriver svårigheter med att lära sig hur olika förhållningssätt påverkar 

individens motivation. Kodning av MI samtal erbjuder en direkt pedagogisk återkoppling och 

skulle kunna vara ett verktyg i det arbetet eftersom det visar på sambandet mellan vad 

behandlaren säger och klientens respons.  Att författaren inte hittade mycket skrivet om 

arbetsterapeuters erfarenheter av MI kan innebära att det saknas studier som belyser 

arbetsterapeuters erfarenheter av att använda metoden. Författaren önskade bidra till ökad 

kunskap genom att fråga arbetsterapeuter om deras erfarenheter. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att använda MI. 

 

 
METOD 

Design 

En kvalitativ ansats valdes eftersom det är en lämplig metod för att beskriva enskilda 

personers erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2010) och författaren önskade just en fördjupad 

förståelse utifrån personernas eget perspektiv (Granskär & Höglund-Nielsen, 2010). 

Insamling av data gjordes genom semistrukturerade intervjuer och data analyserades därefter 

med en kvalitativ innehållsanalys utifrån syftet att beskriva arbetsterapeuternas erfarenheter. 
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Kvalitativ innehållsanalys används för att identifiera skillnader och likheter i en text 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2010). 

 

Urval 

Urvalskriterier i denna studie var att deltagarna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter i 

Norrbotten som gått en grundläggande utbildning i Motiverande samtal om minst fyra dagar 

och som hade hunnit praktisera sina kunskaper i minst sex månader. Undersökningsgruppen, 

hädanefter refererade till som deltagarna, kom att bestå av 7 personer från olika 

verksamhetsområden inom kommun och landsting. Den som hade lägst arbetslivserfarenhet 

som arbetsterapeut hade arbetat 7 år medan den som hade längst erfarenhet hade arbetat 27 år. 

Erfarenheten av att arbeta som arbetsterapeut med kunskaper i MI varierade mellan 2 och 5 

år. Samtliga hade upprätthållit och kompletterat sina kunskaper genom deltagande i kollegial 

handledning, studiedagar och, eller litteraturstudier.  

 

Datainsamling 

Författaren erbjöd sig att komma till deltagarnas olika arbetsplatser vilket samtliga 

accepterade. Datainsamling skedde genom intervjuer med intervjuguide (bilaga 3). Utöver 

intervjuguidens frågor ställdes klargörande följdfrågor såsom: ” Berätta mer om hur du 

använder dig av Agenda”. Intervjuerna tog mellan 30 till 45 minuter. En överenskommelse 

gjordes om att få återkomma till deltagarna vid behov av förtydligande. Denna behövde aldrig 

nyttjas. 

 

Procedur 

Namn, adress och telefonnummer till verksamhetsansvariga chefer, med anställda 

arbetsterapeuter, inom Norrbottens kommun söktes via Norrbottens läns landstings hemsida, 

Luleås och Boden kommunväxel, Länsarbetsnämndens telefonväxel samt landstingets 

telefonväxel. Inledningsvis togs telefonkontakt med respektive verksamhetschef för muntlig 

information och förfrågan om intresse. Därefter skickades ett missivbrev (bilaga 1) till de 

verksamhetschefer som var intresserade. Missivbrevet innehöll skriftlig information om syftet 

med studien, tillvägagångssätt, publicering av materialet, en försäkran om konfidentiellt 

hanterande av materialet samt en önskan om att arbetsterapeuterna tilläts genomföra intervjun 

på arbetstid på arbetsplatsen. Missivbrevet vidarebefordrades enligt överenskommelse av 

verksamhetscheferna till aktuella arbetsterapeuter inom chefernas respektive verksamheter. 

En vecka senare kontaktades cheferna enligt överenskommelse via telefon. Författaren fick då 
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kontaktuppgifter till sju arbetsterapeuter som anmält sitt intresse samtidigt som cheferna gavs 

ytterligare möjlighet att ställa frågor. Intresserade arbetsterapeuter kontaktades därefter enskilt 

för möjlighet att ställa frågor samt bokning av tid och plats. Varje intervjutillfälle bokades 

med en timme. Intervjuerna skedde uteslutande genom personliga möten. I samband med att 

de intervjuades fick samtliga arbetsterapeuter skriva under ett godkännande inför deltagande i 

studien (bilaga 2) samt frågan om möjligheten att vid behov återkomma per telefon för 

kompletterande frågor eller förtydligande. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

därefter ordagrant. Alla intervjuer genomfördes och transkriberades av författaren. 

 

Analys 

För analys av data användes en kvalitativ innehållsanalys utifrån Lundman och Graneheims 

beskrivning (Granskär & Höglund – Nielsen, 2010). För att få ett helhetsintryck av materialet 

läste författaren initialt igenom alla transkriberingar. Texten lästes med utgångspunkt från 

studiens syfte. Därefter identifierades meningsbärande enheter som så småningom 

kondenserades, abstraherades och benämndes med koder. Koderna sorterades så småningom 

under 3 kategorier enligt den metod som Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) beskriver. 

Tabell 1 visar hur materialet har kondenserats och abstraherats till olika kategorier.  

 
Tabell 1.  Exempel på hur materialet har kondenserats och abstraherats till olika kategorier. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori 

Jag jobbade på en 
rehab avdelning. 
Jag funderade 
många gånger på 
hur man bättre 
skulle stödja 
patienterna i deras 
förändringsprocess. 

Hur stödjer man 
patienter i deras 
förändringsprocess. 

Behov av 
en metod 

Förväntade och 
oväntade behov och 
effekter av MI. 
Kontinuerligt 
lärande, behov av 
mer kunskap. 

Jag har blivit stärkt 
i att jag inte 
behöver vara expert 
och visa vad jag 
kan. Det har blivit 
tydligt att patienten 
är expert på sig 
själv. 

Jag behöver inte 
vara expert. 
Patienten är expert 
på sig själv. 

Ökat samarbete Ett förändrat 
behandlarbeteende 
genom att använda 
MI. 

 

 

Arbetet med att koda data, skapa kategorier samt att identifiera ett övergripande tema 

diskuterades med båda handledarna.  
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Forskningsetiska överväganden 

Eftersom det fanns ett begränsat antal MI lärare i Norra delen av Sverige och det under senare 

år pågått en stor utbildningssatsning i vilken författaren varit aktiv fanns det en risk att det i 

ett urval skulle komma att ingå arbetsterapeuter utbildade av författaren. Risken för att det 

skulle kunna påverka de intervjuade som kanske inte ville framstå som kritiska, var värd att 

noteras. Av den anledningen informerades arbetsterapeuterna både muntligen och i 

missivbrevet om att syftet med studien inte var att på något vis utvärdera eller utforska 

arbetsterapeuternas upplevelse av utbildningen eller kursledarna. Vidare informerades om att 

syftet inte heller var att mäta arbetsterapeuternas kunskaper eller resultat i någon form utan att 

utforska deras egna erfarenheter av metoden då dokumentation av sådan erfarenhet saknades. 

Samtliga utbildningstillfällen var dessutom avslutade och ingen av deltagarna befann sig i 

någon som helst beroendeställning i förhållande till författaren. En annan risk var att 

arbetsterapeuter som upplevt det svårt att använda sig av metoden i sitt arbete skulle uppleva 

en eventuell intervju pressande, en risk som vid närmare eftertanke inte bedömdes som 

speciellt hög då deltagandet var frivilligt och syftet inte var att mäta eller jämföra resultat. 

Frågornas utformning var snarare av den karaktären att det framgick att allas erfarenheter, 

både positiva och negativa, var av betydelse. I missivbrevet framkom att nyttan av studien 

skulle vara att bidra till ökad kunskap om användning av metoden och det kan vara så att 

deltagarna, upplevde det positivt att få berätta och att bidra.  

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i ett övergripande tema och 3 kategorier (Tabell 2). 
Tabell 2.       Övergripande tema och kategorier  
 

 
Övergripande tema 

 
MI är en värdefull metod i vardagsarbetet och stärker 
känslan av kompetens 

 
Kategorier  

 
Förväntade och oväntade effekter av MI 

 
Ett förändrat behandlarbeteende genom att använda 
MI 
 
MI kunskaper har påverkat deras arbetsterapeutiska 
praxis 
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MI är en värdefull metod i vardagsarbetet och stärker känslan av kompetens 

Under det övergripande temat ingår det som genomsyrade samtliga intervjuer. Alla deltagarna 

berättade om sina ursprungliga motiv till att lära sig MI, sina erfarenheter av att använda MI i 

vardagsarbetet, hur det påverkat dem och vad de tänkte om framtida behov av kunskaps 

påfyllnad. Deltagarnas samlade erfarenhet var att de hade förändrat sitt behandlarbeteende 

utan att på något vis ändra sitt synsätt. Utbildning i MI hade däremot gett dem verktyg och en 

tydlig struktur för klientarbetet. De upplevde en positiv skillnad i kontakten med klienterna 

och kände sig bekräftade som behandlare, vilket en deltagare uttryckte på följande sätt: 

 

”MI har påverkat min arbetssituation positivt. Jag får bekräftelse på att jag gör rätt 
saker”. 

 

Att ha tillgång till metoden gav dem en känsla av att kunna hantera olika situationer och hade 

stärkt deras tro på sig själva som arbetsterapeuter. Deltagarna beskrev även metodens 

komplexitet och berättade om behov av fortsatt kunskapspåfyllnad samt på vilka sätt de 

planerade att lösa detta. Trots att deltagarna visste att de behövde träna ytterligare på metoden 

så gjorde medvetenheten om hur det kunde påverka deras kunskapsnivå, att de var trygga med 

att de inte var fullärda. De var stolta över sina resultat hittills och motiverade till att fortsätta 

utveckla sina färdigheter. Värdet av att kunna MI i sitt vardagliga arbete beskrevs exempelvis 

på detta sätt: 

 
”Grundläggande på arbetsterapeut utbildningen var att lösningarna ska komma från 
personen själv och att man ska se individen. Men det blev tydligare med MI. Teoretiskt 
visste jag vad klientcentrerat var men nu fick jag tekniken för det”. 
 

 

Förväntade och oväntade effekter av MI 

Under denna kategori berättade deltagarna om varför de utbildat sig i MI; vilka motiv de haft 

till att söka utbildningen. Deltagarna beskrev sina förväntningar innan men också sina 

erfarenheter efter utbildningen; vilka effekter de hade förväntat sig och vilka erfarenhet de 

gjort som varit oväntade för dem.  

 

Deltagarna erfarenhet var att de efter grundutbildningen i arbetsterapi många gånger känt ett 

behov av ytterligare kunskap för att i olika situationer kunna motivera sina klienter. 

Övervägande delen hade haft en begränsad förkunskap om MI men anmält sig till en 

utbildning i förhoppning om att få ökad kunskap om just motivationsarbete. Några hade 
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provat använda MI så smått utifrån att metoden redan användes på arbetsplatsen. Deras motiv 

till att lära sig metoden var den samma som för de med mindre förförståelse. Samtliga hade 

känt sig uppmuntrade av respektive verksamhet inför att söka utbildningen. När de sedan 

lärde sig MI beskriver samtliga att det kändes som att ”allt föll på plats”. De berättade att de i 

många situationer upplevde att de kunde påverka motivationen hos klienten men framför allt 

hur metoden oväntat hade gett dem en tydligare struktur i behandlingsarbetet samt en större 

förståelse och kunskap om mänskliga reaktioner och beteenden. Detta i sin tur hade påverkat 

dem som behandlare. Det blev roligare att träffa klienter och arbetsbelastningen sjönk. Någon 

beskrev det som att hon blivit tryggare i sin yrkesroll. En annan arbetsterapeut uttryckte sig på 

följande vis: 

 
”I jobbet som arbetsterapeut så är jag verktyget. Jag har förbättrat mig själv som 
verktyg. Jag vet vad som händer och jag vet hur jag ska göra för att påverka det!” 
 

Deltagarnas samlade erfarenheter var att MI är en användbar metod för arbetsterapeuter. 

De hade utvecklats och stärkts i yrkesrollen då MI-utbildningen givit dem konkreta 

verktyg för att arbeta enligt övergripande principiella inriktningar i arbetsterapi vilket de 

tidigare funnit svårt. Begrepp som hade upplevts svåra att översätta till konkreta 

handlingar fick en annan mening. Ett exempel på detta var ”att arbeta klientcentrerat”. 

Flertalet upplevde det numera relativt självklart att integrera MI i sin yrkesvardag och 

beskrev en att MI gav dem metodiken på färdighetsnivå. De upplevde sig ha en 

tydligare struktur, konkreta verktyg och bättre resultat av behandlingsarbetet, efter att de 

utbildat sig i MI, vilket sammantaget stärkte deras känsla av kompetens. Men, det hade 

inte varit självklart för alla från början.  

 

Deltagarnas erfarenhet var att motivationen till att ta till sig metoden och att efter avslutad 

grundkurs börja använda den hade påverkats av den miljö de befunnit sig i. Erfarenheten av 

att vara ensam i sin strävan påverkade motivationen negativt medan kollegors stöd och 

klienters respons på behandlingen var något som kunde fungera som förstärkare och 

påverkade deltagarnas motivation i en positiv riktning. Deltagarna var enade i sin uppfattning 

om att MI är en metod som kräver engagemang av sin utövare och de som saknat kollegialt 

stöd hade haft svårare att komma igång. Samtliga menade att det stödet var viktigt likväl som 

att hitta former för fortsatt lärande. Deltagarnas erfarenhet var att en grundkurs inneburit att 

de kunnat börja använda sig av metoden men att det inte varit tillräckligt. En av deltagarna 

uttryckte det på följande sätt: 
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”Det är viktigt att komma igång och få in det i vardagen. Att träffa andra och hjälpas åt 
är hjälpsamt”  

 

Alla hade hittat vägar för fortsatt lärande. Ett exempel på hur det kunde gå till var att 

arbetsterapeuten efter ett behandlingstillfälle satte sig ner och skattade graden av MI utifrån 

en egenhändig checklista, som stöd för fortsatt lärande. Några tillämpade självkorrigering 

genom att spela in sina samtal och därefter lyssna till inspelningen. Att spela in samtal 

upplevdes hjälpsamt då det automatiskt innebar en högre grad av fokusering. Att bilda 

kollegiala handledningsgrupper för fortsatt lärande var en metod samtliga använt sig av 

periodvis. Citatet nedan visar exempel på hur en arbetsterapeut gör för att förbättra sin 

kunskap: 

 

”Jag är långt ifrån bra, men jag jobbar på det. Det är bra att spela in sina samtal för då 
skärper jag mig extra! Jag behöver träna. På nätverksträffar har vi tränat praktiskt”. 

 

Motivationen till fortsatt lärande och till den ansträngning som krävdes av deltagarna 

påverkades av om det fanns en eller några drivande personer i gruppen. I kollegiala 

handledningssituationer användes bland annat litteraturstudier, rollspel, fallbeskrivningar och 

kodning av inspelade samtal. När deltagarna såg att metoden fungerade och kontakten med 

klienterna förbättrades, stimulerade det till fortsatt lärande.  

 

Ett förändrat behandlarbeteende genom att använda MI 

Under denna kategori sorterades erfarenheter av att förändra sitt förhållningssätt och sitt 

agerande, här definierat som behandlarbeteende, i förhållande till klienten, efter att ha lärt sig 

MI. Behandlarbeteenden är definierade utifrån kodningsmanualen Motivational Interviewing 

Treatment Integrity Code 3.1 [MITI 3.1] (Forsberg, L., Forsberg, L., Forsberg, K., Van Loo, 

T. & Rönnqvist, S., 2011). 

 

Deltagarna berättade om erfarenheter av ett medvetet förändrat behandlarbeteende i syfte att 

påverka de övergripande variablerna: empati, locka fram, ökat samarbete och autonomi 

stödjande enligt MITI. Vidare berättade de om vad det inneburit för dem att tänka på att 

arbeta förenligt, med MI; det vill säga att fråga om tillstånd innan råd eller information ges, 

att bekräfta klienten genom att säga något positivt eller berömmande, att understryka 

klientens kontroll, valmöjlighet, autonomi eller förmåga att fatta beslut samt att stödja 
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klienten genom att visa deltagande eller sympati respektive oförenligt med MI; att ge råd utan 

tillstånd, att konfrontera klienten eller att styra klienten genom att ge order, befalla eller 

uppmana. Så här beskrev en deltagare sin upplevelse av att arbeta förenligt med MI: 

 
”Det blev rätt stor förändring faktiskt. Jag har varit mycket lösningsfokuserad och den 
som fixar och tillrättalägger i större utsträckning. Det är stor skillnad, att backa och 
fråga om lov och ta reda på var de befinner sig”. 

 

Att öka samarbetet genom att ”ta ett steg tillbaka” och arbeta med större fokus på klienten 

utifrån var i förändringsprocessen denne befann sig, var det behandlarbeteende deltagarna 

upplevde att de förändrat mest. Deltagarna beskrev hur de tog sig mer tid att lyssna på 

klienten därför att de medvetet kunde använda sig av vad de hörde. Att lyssna på sin klient 

hade alltid varit självklart men att veta vad man skulle lyssna efter och veta hur man skulle 

svara på det, hade inte varit lika tydligt. Detta beskrev två av deltagarna på följande sätt: 

 
”Jag har blivit mer lyhörd och duktigare på att snappa upp och förstärka 
förändringsprat!”  
 
”Tidigare har jag fått koncentrera mig jättemycket på att lyssna men inte vetat vad jag 
ska lyssna efter! Det är väl det som har blivit tydligare med MI, att jag vet vad jag ska 
lyssna efter”. 
 
 

Erfarenheten var att metoden var tidsbesparande. Genom att ge sig tid att lyssna skapades en 

effektivare arbetsallians med klienten och kunskapen om när olika insatser var relevanta 

respektive när det var bättre att avvakta kunde påverka tidsåtgången. Deltagarna slösade inte 

tid på att försöka övertyga någon. Ökad kunskap om förändringsprocessens olika steg och 

klientens skiftande behov beroende på var i processen denne befann sig gjorde det begripligt 

och meningsfullt att använda de olika teknikerna man lärt sig. Deltagarna beskrev hur deras 

förändrade behandlarbeteende förstärktes av att de såg resultat. Betydelsen av ordet resultat 

hade vidgats och de hade fått en tydligare förståelse för värdet av också små förändringar, i 

attityd, beteende eller motstånd. Den kunskapen och den ökade kompetensen i att läsa av 

klienten gjorde att deltagarna vågade lita på lönsamheten i att öka samarbetet och att hålla 

tillbaka sig själv lite mer.  Det nya kändes snart bekvämt och välbekant vilket har tolkats som 

att det stämde med de grundantaganden deltagarna lärt sig under arbetsterapeututbildningen 

och de värderingar de själva hade. En av dem berättade på följande vis om sin erfarenhet av 

att göra annorlunda: 
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”Jag är helt övertygad om att den mannen gick därifrån och kom ihåg vad jag sagt. 
Efteråt kändes det så bra för jag kände att han hade fått svar på det som var viktigt för 
honom. Det intressanta är vad som blir kvar. Det är ingen idé att få tio fina mål om inget 
blir kvar när jag går därifrån. Då är det bättre att ha fått fram ett mål som personen 
verkligen vill förbättra, och att det fortsätter efter att jag gått därifrån!” 

 
 

MI kunskaper har påverkat deras arbetsterapeutiska praxis 

Under denna kategori sorterades det som beskrev deltagarnas erfarenheter av MI utifrån att de 

är arbetsterapeuter; MI i specifikt arbetsterapeutiskt behandlingsarbete, MI använt av 

arbetsterapeuter i arbetsterapeuters vardagsuppgifter. 

 

Deltagarnas erfarenhet var att MI höjde effekten av arbetsterapeutiska insatser. Deltagarna 

kom från flera olika verksamhetsområden och hade ur olika aspekter ganska skiftande 

uppdrag men det fanns ändå en tydlig samstämmighet i deras svar. Det som framgick var att 

de utvecklat en kompetens i att avgöra när de skulle använda sig av MI och när de skulle 

avstå. Deltagarna nyttjade medvetet möjligheten att använda MI som ett komplement till 

tidigare erövrad yrkesskicklighet och fick på så vis fram en synergieffekt där MI höjde 

effekten av arbetsterapeutiska insatser. En deltagare beskrev hur hon med hjälp av MI kunnat 

tydliggöra sin yrkesroll både för sig själv och för sina kollegor. Hon arbetade i en verksamhet 

där hon tidigare upplevt att yrkesrollerna känts oklara. Nu upplevde hon att hon hade fått 

verktyg för att arbeta med rehabilitering och MI hade stärkt hennes identitet som 

arbetsterapeut. Deltagarna använde metoden som ett övergripande förhållningssätt som 

främjade kontakten med klienten men de beskrev också hur de använde sig av MI som ett 

komplement i olika behandlingssituationer. De beskrev hur de medvetet gick in och ut ur 

metoden. En deltagare berättade hur hon hanterade en patients motstånd mot att hamna i 

rullstol genom att inför utprovningen genomföra ett MI samtal med klienten:  

 

”Ibland kan en rullstol upplevas som det största nederlaget i världen. Då kan en rullstols 
utprovning föregås av MI prat”. 

 

Ytterligare en deltagare hade erfarenheten av att om hon bara höll i ett hjälpmedel utan att 

nämna eller förevisa det, kom klienten så småningom att be om information och då vara 

genuint intresserad av att ta del av den. Arbetsterapeuten var så trygg i sin roll att hon vågade 

ta risken att inte få berätta. 
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Deltagarnas samlade erfarenhet, oavsett verksamhetsområde, var att ambivalens är ett av de 

vanligaste problemen arbetsterapeuter möter. Ambivalens inför att ta emot behandling eller 

inför att acceptera nya aktivitetsutföranden. Men även en ambivalens hos klienter inför att ta 

ökat eget ansvar för sin situation och lita på egen förmåga att hantera förändringen. Anhöriga 

kunde uttrycka en ambivalens inför att leva vidare med en person förändrad av sjukdom eller 

att hantera alla de förändringar och det ansvar det skulle komma att innebära. Att bemöta 

ambivalens upplevdes tidigare provocerande, svårt och tröttande. Det gav ofta en känsla av 

uppgivenhet eller tillkortakommande. Deltagarnas erfarenhet var att de med hjälp av sina 

kunskaper i MI dels hade verktyg för att hjälpa till att lösa ambivalens men också att de 

upplevde sig mindre påverkade eftersom de hade en större kunskap om själva tillståndet och 

kunde se det som en naturlig fas i förändringsprocessen i stället för att uppfatta det som 

motstånd eller egen inkompetens. Så här beskrev en deltagare det: 

 

”Jag blir mindre frustrerad nu och ser vad det kan stå för. När jag har redskap att möta 
det blir jag inte bli så stressad. Jag kan också använda det som ett förhållningssätt mot 
anhöriga, vars livssituation ju också har förändrats.”  
 
 

Deltagarna använde sig vidare av MI i aktivitetsgrupper såsom kök, städ, tvätt, sociala 

grupper och skapande aktiviteter och de upplevde sig ha goda erfarenheter av det. Här 

beskrev de hur de tydligt gick in och ut ur metoden även om de hela tiden behöll 

förhållningssättet. Grupperna var välplanerade utifrån principer i MI och man använde sig av 

MI verktyg för att öka samarbete, stödja autonomi och att locka fram motivation till 

förändring. Svårigheterna med att använda MI i grupp inskränkte sig enligt deras erfarenheter 

till att hantera situationen om en klient dominerade gruppen allt för mycket men deltagarna 

menade att det var en hanterbar situation utifrån att de kunde träna sig i att bemöta motstånd.  

 
 

Sammanfattning 

Deltagarnas erfarenhet var att MI är en användbar metod för arbetsterapeuter. Samtliga hade 

modifierat sitt behandlarbeteende. Alla hade erfarenheten av att de blivit mer lyhörda för 

klientens specifika situation och att de numera arbetade mer klientcentrerat. De hade 

erfarenhet av MI som ett användbart komplement till arbetsterapi och att metoden stärkt deras 

identitet som arbetsterapeut. Deltagarna hade kompletterat traditionell arbetsterapi med MI 

och hittat en positiv synergieffekt. Deras förväntningar på metoden hade delvis varierat men i 

de flesta fall handlat om verktyg för att hantera låg motivation hos klienterna. En för 
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deltagarna oväntad effekt var den de upplevde hos sig själva; upplevelsen av högre kompetens 

som arbetsterapeut, lägre arbetsbelastning och ökad arbetsglädje. Att integrera MI med 

arbetsterapi hade känts självklart och enkelt även om metoden som sådan krävt fortsatt 

lärande och engagemang av dem. 

 

DISKUSSION 

Resultat diskussion. 

Det framgick av studien att det kan finnas ett stort värde i att arbetsterapeuter får lära sig MI. 

Deltagarnas erfarenhet var att de utvecklats och stärkts i sin yrkesroll och resultatet indikerar 

också en kompetens i att avgöra i vilka sammanhang metoden kunde förstärka arbetet. 

Erfarenheten av att ha tillgång till konkreta verktyg för att arbeta praktiskt enligt övergripande 

principiella riktlinjer i arbetsterapi hade stärkt deltagarnas känsla av kompetens; self-efficacy. 

Resultatet visar att en grundkurs i MI varit tillräckligt för att komma igång med att använda 

metoden i vardagsarbetet men, att behov av fortsatt kompetensutveckling och kontinuerlig 

träning med feedback, kvarstod efter kursen. Erfarenheten var att kollegiala handlednings-

grupper varit av stor betydelse.  

 

Deltagarnas erfarenhet var att en utbildning i MI konkretiserat övergripande principiella 

riktlinjer i arbetsterapi och tillhandahållit verktyg för att arbeta praktiskt enligt dessa. Det 

medförde en tydligare struktur och en känsla av att kunna hantera olika situationer. Ett 

exempel på det är begreppet ”klientcentrerat arbetssätt”. I Model Of Human Occupation 

(MOHO) betonades tidigt klientcentrering inom arbetsterapi. Modellen fokuserar på det unika 

hos varje klient och menar att klientens val, handlingar och erfarenheter ska vara centrala i 

terapiprocessen eftersom klientens görande, tänkande och kännande är utgångspunkten 

(Kielhofner, 2012). För deltagarna i denna studie kändes detta självklart men vad det konkret 

innebar i mötet med klienten och hur de kunde avgöra om de verkligen arbetade klientcentrat 

var tidigare inte lika uppenbart, som efter MI kursen. I resultatet framkom även att 

arbetsterapeuternas erfarenhet av och kompetensen i att avgöra när det var lämpligt att 

använda sig av MI samt en medvetenhet om när de använde respektive inte använde metoden 

var uttalad. Enligt Forsberg (2006) kan MI i princip användas på tre sätt; som kort tids terapi, 

för att motivera till annan behandling eller åtgärd, eller som ett komplement till annan 

behandling där man kan gå in och ut ur MI vid behov. I denna studie var deltagarnas 

erfarenhet av att använda MI som ett komplement till arbetsterapi mest uttalad liksom att 
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genomgående eftersträva ett klientcentrerat förhållningssätt tillsammans med intentionen att 

undvika beteenden oförenliga med MI,.  

 

Lewthwaite (1990) menar att sociala faktorer, individuella mål, förväntningar på framtiden 

och self-efficacy är av stor betydelse för motivation. Inom arbetsterapi beskrivs hur 

personliga värderingar, intressen och mål styr motivation och vidare att motivation påverkas 

av prioriteringar, hopp och oro för framtida utförande (Fisher & Nyman, 2007). Vidare 

påtalas betydelsen av en inre drivkraft, som kan utgöras av en samhörighet med andra. Inom 

MI definierar grundarna; Miller och Rollnick (2010) det som att motivation består av tre 

viktiga komponenter; den upplevda angelägenhetsgraden eller graden av diskrepans mellan 

nuläget och målet i kombination med tilltron till sin förmåga att förändra sin situation (self-

efficacy) samt beredskapsnivån, det vill säga hur mycket förändringsarbetet prioriteras. Alla 

dessa tre dimensioner kan vara källor till ambivalens och därmed påverka motivation enligt 

Miller och Rollnick. Det finns därmed ingen motsättning snarare en överensstämmelse mellan 

hur arbetsterapeutisk teori ser på motivation i förhållande till hur man definierar motivation i 

MI.  

 

Tidigare studier har visat att andra yrkesgruppers erfarenhet har handlat om svårigheter att 

lära sig MI på grund av nödvändigheten av att lära om (Brobeck, Bergh, Odencrants & 

Hildingh, 2011; Lindhe-Söderlund & Nilsen, 2009; Lindhe-Söderlund, Madson, Rubak & 

Nilsen, 2011). Från att ha haft en uttalad expertroll med ett omvårdande mer direktivt, 

styrande, förhållningssätt förväntas man öka samarbetet och locka fram klientens motiv till 

förändring. Personal inom hälso- och sjukvården upplever inte sällan att det går stick i stäv 

med det uppdrag man har (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011; Lindhe-Söderlund 

& Nilsen, 2009; Lindhe-Söderlund, Madson, Rubak & Nilsen, 2011). I denna studie framkom 

inte samma motsättning mellan MI och arbetsterapi. Erfarenheten var att ett minskat 

expertbeteende och ett ökat samarbetet, det vill säga att arbeta förenligt med MI, var 

kompatibelt med deltagarnas uppdrag och kunde förstärka traditionell arbetsterapeutisk 

behandling, vilket kan ses som en synergieffekt mellan arbetsterapi och MI. Resultat som 

överensstämmer med forskning som visar att MI har störst effekt när metoden används som 

ett komplement till annan behandling (Hettema, Steele & Miller, 2005). Att erfara den 

samstämmigheten mellan arbetsterapi och MI kan ha bidragit till deltagarnas ökade känsla av 

kompetens – self efficacy. Self-efficacy definierades redan på 70-talet av Albert Bandura 

som: ”Hur människor bedömer sin förmåga att utföra vad som krävs för att nå ett visst mål” 
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(Bandura, 1977). Banduras teori om self-efficacy är fortfarande aktuell och han hävdar att 

tron på egen förmåga påverkar människors motivation till att anta utmaningar likväl som 

deras resultat av dessa utmaningar. Bush, Powell och Hertzberg (1993) beskriver hur vår tro 

på den egna förmågan påverkar vår personliga yrkeskarriär men i förlängningen också yrkets 

utveckling generellt. I MI är self-efficacy ett begrepp som kommit att utvecklas från 

klientperspektiv; där behandlaren medvetet arbetar med att stärka klientens tro på sin egen 

förmåga att genomföra de förändringar han eller hon önskar, till behandlarperspektiv. Det 

pågår forskning om hur behandlare som använder sig av metoden påverkas. Self-efficacy 

förekommer även i arbetsterapeutisk litteratur och där översätts begreppet till ”känsla av 

effektivitet” och definieras i samstämmighet med Banduras (1977) definition, som ”tankar 

och känslor kring hur effektiva våra personliga förmågor är för att uppnå önskade resultat i 

livet” (Kielhofner, 2012). Kan det vara så att arbetsterapeuter genom sina teorier har en 

förförståelse i att tänka klientcentrerat och därigenom upplever en känsla av kompetens vilket 

i sin tur förstärker deras motivation till att träna och utöva MI? 

 

Trots en ökad tro på sin egen förmåga och en ökad känsla av kompetens uttalade samtliga 

arbetsterapeuter ett behov av fortsatt kompetensutveckling. Det stämmer väl överens med 

tidigare kunskap om att metoden är komplex och tar tid att lära (Forsberg, 2006).  För att 

tillgodose det behovet hade samtliga deltagit i kollegiala handledningsgrupper, så kallade 

peer-groups, under någon period. Forsberg, Ernst och Farbring (2011) har studerat effekten av 

kollegial handledning inom kriminalvården i Sverige. Studien bekräftar att en grundkurs i MI 

inte ger tillräcklig kunskap. Enligt Forsberg, Ernst och Farbring kan kollegial handledning 

fungera som ett komplement men att det inte är tillräckligt. Det resultatet talar delvis emot de 

erfarenheter deltagarna i denna studie hade men kan eventuellt förklaras med att det kollegiala 

stöd och den gemensamhet gruppen bjöd ökat deltagarnas motivation och stimulerat till 

fortsatt lärande genom litteraturstudier, rollspel, inspelningar, kodningar med mera. Utifrån 

deltagarna i studien kan man dra slutsatsen att den stimulans och den bekräftelse de fick 

genom kollegial handledning kan ha påverkat deras tro på egen förmåga, och i förlängningen 

deras motivation och aktivitetsnivå gällande kunskapsinhämtning. Miljöaspekten, utifrån den 

sociala gemenskap och det stöd de upplevde i gruppen kan ytterligare ha bidragit till den 

positiva utvecklingen. Oavsett så synliggör deras erfarenheter behovet av fortsatt lärande och 

problemet med fortsatt handledning efter avslutad grundkurs. Det finns i dag ett 

förhållandevis glest nätverk av MI handledare att tillgå och kunskapen om hur den 
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handledningen ska gå till är inte enhetlig och självklar. Forskning pågår och det skulle vara av 

stort värde om det utarbetas generella riktlinjer för hur det bäst ska ske. 

 

Den här studien har flera tillkortakommanden och det kan diskuteras vilken vikt man kan 

lägga vid ett så pass litet material men det är en intressant iakttagelse att det i studien inte 

framkom något som indikerar att deltagarna skulle ha erfarenheten av några svårigheter med 

att kombinera arbetsterapi och MI. Tvärt om hade deltagarna erfarenheten av att MI kunde 

underlätta deras uppdrag och förstärka traditionell arbetsterapeutisk behandling. Det är 

intressant eftersom andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården i ett inledningsskede har 

upplevt en dissonans mellan uppdrag och metod. Författaren kan se ett behov av en mer 

omfattande forskning av arbetsterapeuters erfarenheter av att använda MI. Vidare förslag på 

fortsatt forskning handlar om det eventuella värdet av att föra in MI som obligatoriskt ämne i 

arbetsterapeuternas grundutbildning. Arbetsterapeuter har uttryckt en känsla av 

tillkortakommande när det handlar om motivation, bemötande och samtalets betydelse 

(Tamm-Seitz, 2010). I dagsläget känns det inte tillräckligt att hänvisa till att det är kunskap 

som kommer med åren och erfarenhet (Kielhofner, 2012; Fisher & Nyman, 2007; Mosey, 

1996). Resultatet ger implikationer för att det kan finnas en evidensbaserad metod som 

handlar om motivation, bemötande och samtalets betydelse, som teoretiskt stämmer väl 

överens med arbetsterapeutiska grundantaganden och kan förstärka effekten av arbetsterapi.  

 

Metod diskussion 

Författaren valde att genomföra en empirisk studie då det inte fanns något skrivet om 

arbetsterapeuters erfarenhet av att använda MI och det är lämpligt för att beskriva personers 

erfarenheter och perspektiv. Eftersom författaren önskade en fördjupad förståelse utifrån 

personernas eget perspektiv valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. 

Metoden gav möjlighet till att låta deltagarna berätta utifrån sina upplevelser och erfarenheter 

(Holloway & Wheeler, 2002). Studiens trovärdighet diskuteras utifrån begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (Granskär & Höglund-Nilsen, 2010).  

 

Hur sant ett resultat är handlar om giltighet (Granskär & Höglund-Nilsen, 2010). Författaren 

har genom en noggrann beskrivning av urval och analysarbete försökt att ge läsaren möjlighet 

att bedöma giltighet i tolkningar. Författaren har ytterligare förtydligat analysarbetet med 

tabeller och karakteristiska citat. En styrka i studien kan vara att författaren är en relativt van 

intervjuare och det var också orsaken till att författaren bedömde det acceptabelt att avstå från 
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att utföra någon provintervju. För att stärka trovärdigheten användes en intervjuguide som 

utgångspunkt för intervjuerna och stor vikt lades vid att skapa ett icke värderande klimat med 

utrymme för egna tankar (Holloway & Wheeler, 2002). Författaren prioriterade det personliga 

mötet framför telefonintervju då det ger tillgång till icke-språklig information som går förlorat 

i det senare (Kvale, 2010). Intervjuerna spelades in med hjälp av MP3 spelare och 

transkriberades därefter ordagrant av författaren själv vilket enligt Holloway och Wheeler 

(2002) kan stärka giltigheten då ingen information som framkommit under intervjuerna gick 

förlorad. Att samma person intervjuade och skrev ut innebar att eventuella oklarheter i svaren 

kunde redas ut direkt och kan höja studiens pålitlighet (Holloway & Wheeler, 2002). Att spela 

in intervjuer kan vara en nackdel då deltagarna kan känna sig obekväma i situationen, men i 

det här fallet var såväl deltagarna som författaren vana vid inspelningar och det var en fördel 

då författaren kunde koncentrera sig på deltagarnas berättelser (Kvale 2010).  

 

Tillförlitligheten i ett resultat beror enligt Granskär och Höglund-Nilsen (2010) på hur 

noggrant författaren verifierar sina ställningstagande under hela forskningsprocessen. Vidare 

kan tillförlitligheten påverkas av kunskap och kompetens hos datainsamlaren. Det kan vara av 

betydelse att datainsamlaren är välbekant med det ämne som studeras (Granskär och 

Höglund-Nielsen, 2010). Tillförlitligheten i denna studie ha påverkats av att författaren är 

arbetsterapeut och lärare i Motiverande samtal. För att stärka tillförlitligheten ytterligare har 

två handledare, oberoende av varandra, medverkat vid bearbetning av resultatet och 

diskussioner har förts i samtliga analysfaser (Granskär & Höglund-Nilsen, 2010). 

Överförbarhet handlar enligt Granskär och Höglund-Nilsen (2010) om i vilken utsträckning 

resultatet kan överföras till andra grupper och situationer. Undersökningsgruppen kom att 

bestå av sju deltagare och det är ett förhållandevis litet material som kan påverka resultatets  

överförbarhet till andra grupper. Samtidigt är variation, djup och innebördsrikedom i det 

genererade datamaterialet av större betydelse än en stor undersökningsgrupp där alla ger 

samma svar, allt enligt Granskär och Höglund-Nilsen (2012). Författarens ambition har i 

studien varit att ge en så noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys och 

de omständigheter som utgjort kontexten i studien att goda förutsättningar ska ges för att 

överföra resultatet till andra studier.  

 

Eftersom det finns ett begränsat antal MI lärare i Norra delen av Sverige fanns det en risk att 

det i ett urval skulle komma att ingå arbetsterapeuter utbildade av författaren. Risken för att 

det skulle kunna påverka de intervjuade som kanske inte ville framstå som kritiska, är värd att 
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notera men ingen av deltagarna befann sig i någon som helst beroendeställning i förhållande 

till författaren och det visade sig snarare vara till fördel att de redan hade en relation till 

författaren då det skapade en värdefull förförståelse. En annan risk var att arbetsterapeuter 

som upplevt det svårt att använda sig av metoden i sitt arbete skulle uppleva en eventuell 

intervju pressande. Den risken bedömdes inte som speciellt hög då deltagandet var frivilligt 

och syftet inte var att mäta eller jämföra resultat. Frågornas utformning var snarare av den 

karaktären att det framgick att allas erfarenheter, både positiva och negativa, var av betydelse. 

Det visade sig också under intervjuerna att deltagarna inte kände sig granskade utan tvärt om 

upplevde det bekräftande och utvecklande att få berätta om sina erfarenheter. Flera uttryckte 

att deras motivation ökat efter intervjuerna eftersom de upplevt att deras erfarenheter var 

viktiga.  

 

KONKLUSION  

Deltagarna i studien upplevde att MI är en värdefull metod för arbetsterapeuter i 

vardagsarbetet och det framkom att de hade utvecklat kompetens i att avgöra i vilka 

sammanhang metoden kunde förstärka arbetet. Resultatet indikerar att arbetsterapeuter genom 

MI kan komplettera och förstärka resultat av traditionell arbetsterapeutisk behandling. Trots 

det framhölls ett behov av fortsatt lärande. En slutsats är att det inte finns någon motsättning 

snarare en överensstämmelse mellan arbetsterapeutisk teori och MI. Resultatet ger därmed 

implikationer för att det kan finnas en evidensbaserad metod som handlar om motivation, 

bemötande och samtalets betydelse, som teoretiskt stämmer väl överens med 

arbetsterapeutiska grundantaganden och kan förstärka effekten av arbetsterapi.  
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Bilaga 1                                                                        
2012-01-31 
 
 
Angående vårt telefonsamtal 
 
Förfrågan om deltagare till studien ”Arbetsterapeuters erfarenhet av att använda 
Motiverande samtal”. 
 
 
Arbetsterapeuter möter dagligen människor i behov av, eller i en pågående förändringsprocess 
av olika slag. Förändring innebär inte sällan förlust av något som varit viktigt för personen 
och behov av arbetsterapeutiska interventioner står inte alltid klart för individen samtidigt 
som för arbetsterapeuten. Arbetsterapeuter uttrycker inte sällan en känsla av hjälplöshet och 
tillkortakommanden inför vad man uppfattar som patienters bristande motivation. 
Motiverande samtal är en metod som allt oftare rekommenderas. Metoden lärs ut i allt fler 
sammanhang men det finns inte mycket skrivet om eller av arbetsterapeuter som använder 
Motiverande samtal. Syftet med studien är att undersöka arbetsterapeuters erfarenhet av att 
använda Motiverande samtal. 
 
Jag söker arbetsterapeuter som har minst fyra dagars utbildning i Motiverande samtal, som 
har minst sex månades erfarenhet av att använda metoden och som är intresserade av att delta 
i studien. Jag är tacksam om Du förmedlar denna information till de i din arbetsgrupp som 
kan komma att bli aktuella samt att Du godkänner att jag kontaktar dem. Jag är beredd att 
komma till er arbetsplats för intervjuerna och om de anställda kunde få göra detta på arbetstid 
vore det förträffligt. Intervjun tar ca en timme. Det kan vara så att några utbildats av mig så 
det är viktigt att påpeka att inga frågor kommer att handla om att utvärdera eller utforska 
upplevelse av utbildningen eller utbildarna. Syftet är inte heller att mäta kunskaper eller 
resultat i någon form utan att utforska arbetsterapeuters egna upplevelser. 
 
Några dagar efter att Du fått detta brev kontaktar jag dig igen för att höra om någon är 
intresserad av att delta. Då finns också möjlighet till att ställa frågor. Därefter kommer jag att 
kontakta intresserade arbetsterapeuter personligen för bokning av tid och plats. All 
information kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att enskilda svar och 
personuppgifter kommer att avidentifieras i resultatredovisningen. Allt material kommer att 
raderas efter genomförd studie. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan 
att ange någon orsak.  
 
Studien är en C-uppsats på Luleå tekniska universitet institutionen för hälsovetenskap I Luleå. 
Det slutliga arbetet kommer att finnas tillgängligt att hämta hem från http://epubl.ltu.se 
 
Med vänlig hälsning 
 
Tove Antonisen                                                                           Handledare 
Leg. Arbetsterapeut / KBT-terapeut steg 1                                 Gunilla Isaksson 
MI lärare medlem i MINT                                                           Lektor i Arbetsterapi 
Psykiatrin Sunderbyn                                                                   Inst. För hälsovetenskap 
Tfn 0920 – 282816                                                                       Luleå tekniska universitet 
Tfn 076 – 815 40 82vxl.                                                               0920 - 491000 
tove.antonisen@nll.se 

http://epubl.ltu.se/
mailto:tove.antonisen@nll.se
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Bilaga 2 
2012-03-05 
 
 
 
 
Godkännande att delta i studie. 
 
 
Jag har mottagit information om studien och vad det innebär. 
Jag tackar ja till att delta. 
 
 
 
 
Namn………………………………………………… 
 
 
Tfn nr……………………………………………….. 
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Bilaga 3 
 
 
 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Inledande frågor: 
 
 
Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 
 
Hur länge sedan är det du gick din utbildning i MI? 
 
Hur omfattande var den utbildningen? 
 
Har du kompletterat den utbildningen på något vis efter det? 
 
 
 
Intervjufrågor 
 
 
Hur kom det sig att du gick en utbildning i MI? 
 
Hur har utbildningen påverkat dig och ditt arbete? 
 
Berätta om hur du använde MI i ditt arbete. 
 
Berätta om svårigheter, med att använda MI, som du stött på. 
 
Vad har varit positivt, med att använda MI, berätta gärna om någon händelse eller del av ditt 
arbete som påverkats. 
 
 
 
Intervjufrågorna kommer att kompletteras med följdfrågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


