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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att kartlägga Kriminalvårdens motivationshöjande insats MIK, 
motiverande samtal inom Kriminalvården. För att besvara syftet utformades tre frågeställningar: 
Hur genomförs MIK? Hur arbetar programledarna konkret med klienternas motivation inom MIK? 
Vilka faktorer har stor påverkan på klienternas motivation, enligt programledarna? Semi-
strukturerade intervjuer genomfördes med sex programledare, både på anstalt och frivårdskontor. 
Resultatet utgörs av en detaljerad kartläggning av MIK och att de faktorer som är viktiga för 
klienternas motivation är mål, motstånd och rutiner.  
 

Nyckelord: kriminalvården, MIK, klient, programledare, motivation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

Abstract  
The purpose of this study was to survey Kriminalvården’s motivation enhancing effort, MIK, 
motivational interviewing at Kriminalvården. For this purpose three questions were formulated: 
How is MIK performed? How do the program leaders work on a daily basis with the clients 
motivation within MIK? Which factors have the most impact on the client’s motivation, according to 
the program leaders? Semi-structured interviews were carried out with six program leaders, both at 
institution and probational offices. The results show a detailed survey over MIK, and that the 
important factors for the clients’ motivation are goals, resistance and their routines.  
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Inledning 
Motivation är en bred benämning, inom psykologin, för de faktorer som skapar, utformar och riktar 
en individs beteende mot olika mål (Nationalencyklopedin, 2017). Olika motivationsteorier förklarar 
varför människan överhuvudtaget handlar och varför vissa saker föredras framför andra 
(Nationalencyklopedin, 2017). I denna studie kommer motivation att definieras som att det är 
motivationen som ger drivkraft åt, inriktar och bevarar beteenden (Steers & Porter, 1991). Flera 
faktorer inverkar på motivationen att ta itu med förändringar och för att genomföra dessa 
förändringar krävs det tid och energi. Motivationen påverkar de beteendeförändringar som individer 
väljer att genomföra, och i dagens samhälle förväntas individer att ständigt vara motiverade till 
förändringar (Gard, 2002). Därmed är det av vikt att uppbringa motivation för att få kapaciteten till 
att genomföra förändringar i livet.  
 
Faktorer som kommer inifrån individen själv, såsom att vara oberoende och känna sig kunnig, kan 
motivera vissa människor (Pelletier, Tucson, & Haddad, 1997). En annan faktor som påverkar 
motivationen till förändring är individers självförtroende. Ju högre självförtroende desto högre 
motivation till beteendeförändring. För att öka självförtroendet är det ett rekommenderat 
tillvägagångssätt att identifiera och arbeta med de individuella resurser man innehar (Gard, 2002). 
När det kommer till den motiverande kraften att utveckla kunskaper och färdigheter är nyfikenhet 
och intresse den vanligaste känslan (Marton, Hounsell, & Entwistle, 1997). Motivationen ökar om 
det finns positiva attityder gentemot sin livssituation och sig själv. Att ha möjlighet till att uppnå 
sina mål är något som höjer motivationsnivån (Gard & Lundvik-Gyllensten, 2004). Tillfredsställda 
behov av social samhörighet och trygghet är något som är grundläggande för motivationen (Gard & 
Lundvik-Gyllensten, 2000). Andra individuella faktorer som påverkar motivationen är realistiska 
förväntningar på framtiden, och graden av motivation korrelerar med förväntningarna på 
framtiden. Motivationen kan minskas om förväntningarna är orealistiska, därmed tydliggörs vikten 
av realistiska förväntningar (Gard, 2002) 
 
Motivation påverkar de förändringar i beteendet som individer väljer att genomföra. En 
beteendeförändring beror inte bara på subjektiva uppfattningar av beteendet, fördelar och 
nackdelar, risker och värdering av välbehaget kopplat till beteendet, utan även på hur redo en 
individ är att genomgå en beteendeförändring (Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992). För att en 
beteendeförändring ska ge resultat kan sex steg urskiljas enligt den transteoretiska modellen 
(Prochaska et al., 1992). Enligt denna modell utgörs processen att bli motiverad av sex steg. Stegens 
benämningar är förnekelsestadiet, medvetandestadiet, förberedelsestadiet, handlingsstadiet, 
underhållsstadiet och återfall (Prochaska et al., 1992). Förnekelsestadiet innebär att individen inte 
ser något problem med sitt beteende och har inga intentioner att ändra det. I detta stadium ser 
individen ingen vinst med att förändra sitt beteende. Ofta kan det finnas ett snedvridet 
förhållningssätt till exempelvis missbruk, då fördelarna med ett missbruk är större än 
konsekvenserna av beteendet (Prochaska et al., 1992). I medvetandestadiet börjar individen begrunda 
att förändra det problembeteendet som finns. Individen väger för- och nackdelar på ett mer objektivt 
sätt än tidigare. Här har individen fått insikt i sitt problembeteende. Men inget konkret steg tas än 
(Prochaska et al., 1992). I detta steg är det lätt att fastna, till exempel människor som försöker gå ned 
i vikt har då funderat på det under en längre tid (Kostenius & Lindqvist, 2006). I nästa stadie, 
förberedelsestadiet, har individen starka intentioner att förändra beteendet och har redan tagit ett 
steg på vägen genom att till exempel ha köpt nya joggingskor (Kostenius & Lindqvist, 2006). I detta 
steg tar individen små steg för sin förändring (Faskunger, 2001). Handlingsstadiet innebär att 
individen är på sin förändringsresa. Återfallsfällor är något som måste uppmärksammas här för att 
förändringen ska vara framgångsrik (Prochaska et al., 1992). En beteendefördring tar sex till tolv 
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månader innan beteendet har blivit en naturlig del i livet (Bernstein et al., 2000). Individens fokus 
ligger i detta stadium på att hålla sig på rätt spår. I underhållsstadiet använder sig individen av sina 
färdigheter för att upprätthålla förändringen som nu är en del av livet. Det nya beteendet har nu 
blivit en norm för individen. Individen har i detta stadium lyckats med sin förändring och skapat ett 
nytt beteendet. Individen har övat upp sin förmåga att hantera återfallssituationer (Prochaska et al., 
1992). Det sjätte och sista stadiet är återfall. Detta stadium räknas inte som ett enskilt steg, men att 
vara medveten om att återfall är en naturlig del i förändringsprocesser kan minska stressen inför 
eventuella återfall. Ett återfall är ett återfall och inte ett misslyckande (Faskunger, 2001). 
Utvecklingen från förnekelsestadiet till underhållsstadiet är fylld av återfall och är mödosam. 
Därefter sker en regression till medvetandesstadiet igen, innan beteendeförändringen är varaktig. 
Den transteoretiska modellen har använts på områden som till exempel drogavvärjning (Bernstein et 
al., 2000). Den transteoretiska modellen beskrivs som en bas för att motivera till 
beteendeförändringar, för alltifrån viktnedgång till drogavvänjning (Faskunger, 2001). 
 
Kriminalvården 
Kriminalvården är en statlig myndighet som arbetar för att minska återfall i brott och göra 
samhället säkrare. Kriminalvårdens uppdrag är att tillsammans med polis, åklagare och domstolar 
öka människors trygghet och minska brottsligheten. Kriminalvården lyder under regeringen och 
tillhör Justitiedepartementets ansvarsområde (Kriminalvården, 2017). Myndigheten har ansvar för 
frivård, fängelser och häkten (Kriminalvården, 2017). I slutet av 2015 hade myndigheten 34 stycken 
frivårdskontor, 47 anstalter och 31 häkten (Kriminalvården, 2017). Under 2015 hanterade 
Kriminalvården strax under 17 000 klienter varje dag. Av dessa var ungefär 11 500 i frivård, intagna 
på anstalter var 3 800 stycken och 1 600 var i häkte (Kriminalvården, 2017). Inom Kriminalvården 
finns 11 000 anställda (Kriminalvården, 2017). Behandlingsprogrammen som Kriminalvården 
bedriver är inom beroenden, missbruk, sexualbrott, partnervåld och övrigt våld (Kriminalvården, 
2017). Målet är att Kriminalvårdens klienter ska vara bättre rustade att leva ett liv utan kriminalitet 
och missbruk efter verkställd påföljd och att vistelsen ska innebära en positiv skillnad för klienterna 
(Kriminalvården, 2017).   
 
Kriminalvårdens program är ackrediterade, vilket innebär att de har klarat en vetenskaplig prövning 
(Kriminalvården, 2017). Som klient inom Kriminalvården, på anstalt, har man en 
sysselsättningsplikt. Detta innebär att man har en skyldighet att gå behandlingsprogram, studera 
eller arbeta. Klienterna får 13 kronor i timmen för sin sysselsättning (Kriminalvården, 2017). 
Klienten bestämmer med sin kontaktperson vilken sysselsättning som är relevant. De olika 
sysselsättningarna kan kombineras, men sysselsättningen är främst till för klientens behov 
(Kriminalvården, 2017). Även frivården erbjuder flera olika behandlingsprogram och kan även 
hjälpa klienten att finna lämplig hjälp hos kommunen eller landstinget. Om en klient har problem 
med missbruk hjälper frivården denne till att skaffa rätt hjälp hos Socialtjänsten. Att genomgå 
behandling kan vara en del av straffet om man dömts till kontraktsvård. Om behandling inte är 
inkluderat i straffet kan hjälp fås via kommun eller landsting (Kriminalvård, 2017). 
 
Denna studie kommer att belysa Kriminalvårdens motivationsinsats Motiverande samtal Inom 
Kriminalvården, MIK, med fokus på beteendeförändring hos klienterna. Klienterna som har dömts 
till straff har olika förutsättningar för behandling (Kriminalvården, 2017). Målet med 
Kriminalvårdens olika behandlingsprogram är att varje klient ska vara fri från missbruk, kunna ta 
hand om sig själv och kunna lagligt försörja sig själv (Kriminalvården, 2017). Kriminalvården 
använder sig även av motiverande samtal för att minska återfall i missbruk och brott 
(Kriminalvården, 2017). I dessa behandlingar arbetar Kriminalvården med att ge klienten övning i 
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självkontroll, sociala färdigheter, konfliktlösning, att förändra sina vanor samt diskutera sambandet 
mellan tanke och känsla (Kriminalvården, 2017).  
 
MIK 
MIK har tagits fram ifrån William R. Millers och Stephen Rollnicks Motivational Interviewing, 
Helping people change, där Motiverande Samtal (MI) beskrivs som en på samarbete grundad, 
målinriktad samtalsstil med särskilt fokus på yttranden om förändring. MI är samtalstekniken som 
MIK är grundad på. Motivational interviewing syftar till att stärka motivation till, och åtaganden 
att genomföra en särskild förändring genom att framkalla och utforska personers egna skäl till 
förändring i en atmosfär av acceptans och medkänsla. I MI poängteras vikten av klientcentrering, då 
ständig anpassning av klienten sker på så sätt att det är klienten som styr samtalet. Motiverande 
samtal sker genom ett samarbete som bygger på ett jämställt förhållande mellan programledare och 
klient (Kriminalvården, 2017). Programledaren förmedlar acceptans av klientens absoluta värde och 
autonomi genom empati och bekräftelse. Programledaren styrs av sin medkänsla och insikten om att 
resurser och motivation till förändring finns inom oss (Kriminalvården, 2017). Programledarens roll 
är att söka och framkalla tankar och känslor om förändring (Kriminalvården, 2017).  
 
Motiverande samtal implementerades inom svensk kriminalvård 1998. I syfte att säkra nivån på 
personalens MI-kompetens samt att erbjuda Kriminalvårdens klienter en motivationshöjande insats 
påbörjades 2002 arbetet med att skapa ett program för MI (Kriminalvården, 2017). Programmet 
kom att kallas BSF – Beteende Samtal Förändring. Denna manualbaserade MI-intervention 
kompletterades med handledning och återkoppling för inlärning, kvalitetssäkring och för att stötta 
implementeringen av MI inom svensk kriminalvård (Kriminalvården, 2017). Beteende Samtal 
Förändring ackrediterades av Kriminalvårdens ackrediteringspanel 2006 och har fått stor spridning 
inom svensk kriminalvård (Kriminalvården, 2017).  
 
Motivational interviewing-interventionen, BSF, var manualbaserad och skulle genomföras enligt 
manualen. Manualen tydliggjorde tillvägagångsättet för samtalen inom BSF (Kriminalvården, 
2017). När programledaren använder sig av en manual i samtalet, kan det medföra att följsamheten i 
samtalet haltar. Meta-analyser av bland annat Hettema, Steel och Miller (2005) och Lundahl och 
Burke (2009) har konstaterat att manualbaserad MI troligtvis är mindre effektiv än icke 
manualbaserad MI. Vidare nämner Miller och Rollnick (2009) att det finns en övre gräns för hur 
lång en MI-intervention bör vara. Ungefär 2 till 3 timmar av MI är vad människor tolererar (Miller 
& Rollnick, 2009). 
 
Den kliniska erfarenheten och forskning på området aktualiserade behovet av att utveckla en ny MI-
insats (Lundahl & Burke, 2009). För att ta hänsyn till den utveckling som skett inom MI och möta 
behovet av att bedriva effektiv MI har en kortare och mer flexibel MI-insats utvecklats, MIK – 
motiverande samtal inom Kriminalvården (Kriminalvården, 2017).  
 
Ett uppdrag som samtliga kriminalvårdare har i sitt arbete är att så långt det är möjligt stötta 
klienten för att förhindra återfall i missbruk och kriminalitet (Kriminalvården, 2017). Det innebär i 
princip att kriminalvårdens klienter skall vara bättre rustade att leva ett liv utan kriminalitet och ett 
eventuellt missbruk efter verkställd påföljd. Insatserna under verkställigheten skall innebära en 
positiv skillnad för den enskilde klienten (Kriminalvården, 2017). Verkställningstid innebär klientens 
strafftid. Med klient åsyftas en individ med en dom. Motiverande samtal inom Kriminalvården är en 
del i detta arbete för att ge klienten en möjlighet att under verkställigheten påbörja och i vissa fall 
genomföra en för denne klienten viktig förändring i riktning mot att leva ett liv utan kriminalitet och 
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eventuellt missbruk. Det har i meta-analyser gjorda av Hettema, Steel och Miller (2005) och 
Lundahl och Burke (2009) visat sig att motiverande samtal innan annan behandling har ökat 
klienternas påbörjande, engagemang och kvarstannande i fortsatt behandling. Det är ännu inte 
bevisat att MIK har samma effekt inom svensk kriminalvård.  
 
I Motiverande Samtal – MI är det övergripande syftet med samtalen att höja klientens motivation 
till förändring. Tanken är att programledarna ska finnas som vägledare för att kunna ge ett stöd för 
klienten i dennes förändringsprocess och hjälpa klienten att frammana sina egna skäl, värderingar 
och tankar för att åstadkomma en bättre livssituation som är mer förenlig med hur klienten vill leva 
sitt liv (Kriminalvården, 2017). Syftet med kriminalvårdens MI-insats, MIK är således att i 
samarbete med klienten och med respekt för klientens autonomi, framkalla klientens egen motivation 
till att leva i enlighet med dennes livsvärderingar i en atmosfär av acceptans och medkänsla 
(Kriminalvården, 2017).  
 
Forskning inom motivationsområdet i Kriminalvården har behandlat vilka praktiska metoder som 
minskar återfall i brott och droganvändning. I ett kvasi-experiment observerades klienternas 
benägenhet att delta i behandlingarna och deras vilja till förändring (Anstiss, Polaschek, & Wilson, 
2011). Resultatet var att för få deltar i behandlingarna och att delaktigheten i 
behandlingsprogrammen har en påverkan på viljan till förändring, det vill säga motivationen för 
beteendeförändring. En annan studie handlar om att behandlingar inom Kriminalvård/Frivård bör 
fokusera på att ge klienterna färdigheter till att uppnå sina mål istället för att fokusera på att 
kontrollera risker (McMurran & Ward, 2004). 
 
Problembeskrivning 
I dagsläget ligger fokus på statistiska utfall av de olika behandlingarna och deras benägenhet att 
minska återfall i brott eller missbruk. Forskningen brister inom detta område då det inte tas hänsyn 
till programledarnas upplevelse av vad som är viktigt för deras MIK-arbete. Inom forskning vill man 
alltid vara objektiv men man kan ändå ta hänsyn till programledarnas subjektiva upplevelser 
 
Syftet  
Syftet med studien är att kartlägga MIK, motiverande samtal inom Kriminalvården. 
Frågeställningarna är följande: 
 
Hur genomförs MIK?  
Hur arbetar programledarna konkret med klientens motivation inom MIK?  
Vilka faktorer har stor påverkan på klienternas motivation, enligt programledarna?  
 

Metod 
Studien har använt semi-strukturerade intervjuer för insamling av data. Intervjusvaren 
transkriberades i ortografiskt stil och analyserades med empirisk tematisk analys.  
 
Avgränsningar  
Studien har avgränsat sig till programledare inom Kriminalvården som har erfarenhet av 
motivationsprogrammet MIK. På grund av de känsliga etiska frågorna har studien inte varit lokal, 
utan nationell. Därmed har studien inte begränsat sig till en geografisk plats, utan baseras på två 
olika anstalter och ett frivårdskontor i Sverige.   
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Förförståelse  
Förförståelsen i denna studie är något som har tagits i beaktande och författaren har försökt att 
undvika olika biases så mycket som möjligt. För att undvika påverkan på forskningsresultatet har 
författaren försökt vara så neutral som möjligt i processen I åtanke hade författaren att resultatet är 
forskarens subjektiva tolkning av programledarnas subjektiva uppfattning av motivationsarbetet. 
Processer och faktorer inom motivation hade studerat innan studien påbörjades. Även motiverande 
samtal inom Kriminalvården hade studerats.  
 
Val  av metod 
Denna studie är av kvalitativ natur. Studiens ansats som användes var induktiv (Knussen & 
McQueen, 2013). Den kunskap som studien förväntade sig av de semi-strukturerade intervjuerna var 
en ökad förståelse av programledarnas uppfattning om Kriminalvårdens motivationsprogram MIK. 
Kvalitetskriterier som var viktiga i denna studie var att de intervjuade hade erfarenhet av MIK.  
 
Urval av data 
Urvalet av data kommer från de semi-strukturerade intervjuerna. Urvalet av datan var ett så kallat 
strategiskt urval (Knussen & McQueen, 2013).  
 
Deltagare  
Urvalet av deltagare gick till så att när syftet med studien var bestämt, initierades kontakt med olika 
anstalter och frivårdskontor i Sverige. Urvalsgruppen var programledare inom Kriminalvården med 
erfarenhet av MIK. Programledarna som jobbade på anstalt var tre stycken, och programledarna 
som jobbade på frivårdskontor var tre stycken. Urvalsgruppen var i åldersgruppen från 30 till 60 år. 
Respondenterna som var anställda inom Kriminalvården hade varit anställda från ett år till 10 år.  
 
Material   
Materialet bestod av intervjuguide (Bilaga 2) och informationsformulär (Bilaga 1). När studien 
initierades skapades och reviderades intervjuguiden. En pilotstudie genomfördes med intervjuguiden 
innan intervjuerna genomfördes. Frågorna i intervjuguiden delades upp i fyra kategorier. 
Kategorierna blev demografiska frågor, MIK, övrigt och avslut. Intervjuguiden revideras tre gånger 
i samråd med handledaren innan pilotstudien. Efter pilotstudien reviderades intervjuguiden 
ytterligare, för att, med den nya kunskapen från föregående intervju, kunna ta reda på mer om 
exempelvis de olika hjälpmedlen inom MIK. För att frågorna inte skulle vara ledande, ställdes de i 
hur, var, när och varför-form. Efter varje intervju reviderades och anpassades intervjuguiden. 
Intervjuguiden reviderades på så sätt att frågorna blev mer djupgående om MIK och dess 
tillvägagångssätt då kunskapen om MIK ökade med varje intervju. Informationsformuläret innehöll 
information om studien, så som bakgrund och syfte. Informationsformuläret innehöll även 
information om deltagarnas frivillighet till medverkan. Hur deltagandet skulle gå till och hur datan 
skulle hanteras med sekretess berördes i informationsformuläret. I formuläret fanns även 
kontaktuppgifter till författaren som huvudansvarig för studien och hur respondenterna skulle få 
information om studiens resultat. Informationsformuläret formulerades efter Vetenskapsrådets 
(2017) riktlinjer. Övrigt material som använts var vetenskapliga artiklar. 
 
Procedur  
Första kontakten med respondenterna skedde via e-post. Respondenterna godkände syftet och erbjöd 
tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna tog mellan 38 och 90 minuter. Under intervjuerna 
användes två diktafoner för inspelning, respondenterna godkände detta. Jag förde sparsamma 
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anteckningar under intervjuerna. Respondenterna fick informationsformulär och ett 
samtyckesformulär att läsa igenom. Innan varje intervju gick de forskningsetiska principerna 
noggrant igenom i samtyckesformuläret. Samtyckesformuläret skrevs frivilligt under av 
respondenterna.  Under intervjuerna satt oftast intervjuledaren och respondenten mittemot varandra 
vid ett bord. Intervjuerna skedde enskilt med respondenterna. Samtliga intervjuer genomfördes 
ansikte-mot-ansikte. Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Det 
genomfördes sex intervjuer, då tre intervjuer var med programledare på anstalter och tre intervjuer 
med programledare inom frivården. 
 
Bearbetning och analys av data 
Intervjuerna transkriberades enligt ortografisk stil (Howitt, 2013). Med den ortografiska metoden 
ligger fokus på vad som sagts, inte hur något sagts (Howitt, 2013). Intervjuerna transkriberades 
ordagrant. I och med transkriberingen kodades respondenternas namn med nummer. Sedan 
analyserades transkriberingarna i tre omgångar enligt tematisk analys. Med tematisk analys togs 
det från transkriberingarna fram breda teman som summerade kontentan av materialet. Den 
tematiska analysen gick till så att jag först gjorde mig bekant med materialet. Sedan gjorde jag en 
detaljerad kodning av texten, efter det identifierade jag teman. Därefter modifierades de teman som 
kommit fram. Det innebar en genomgång av teman där vissa teman förkastades, andra döptes om 
och vissa sammanfördes. Beskrivningen som gjorts av MIK är en sammanställning av 
respondenternas svar och därmed inte en tematisk analys.  
 
Etiska överväganden 
Innan intervjuerna genomfördes, gick jag igenom de fyra huvudkraven för god forskningssed. 
Studien tog hänsyn till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet 
tydliggjordes på så sätt att syftet med studien framgick till respondenterna, både i 
samtyckesformuläret och i informationsformuläret. Enligt samtyckeskravet fick deltagarna reda på 
villkoren som tillämpades för deras deltagande. Vilket innebar att deltagandet var frivilligt och att de 
när som helst kunde avbryta intervjun utan någon konsekvens eller motivering. 
Konfidentialitetskravet togs hänsyn till på så sätt att alla deltagares uppgifter, namn och email-
adresser legat i en stängd mapp på en dator med lösenord. Alla personliga uppgifter som samlades in 
behandlades enligt de forskningsetiska reglerna och förstördes därefter. Vid analysen av data, 
kodades respondenternas namn för säkrare anonymitet. Samtyckesformuläret berörde tystnadsplikt 
mellan parterna. Studien tog hänsyn till nyttjandekravet på så sätt att det insamlade materialet 
endast nyttjades till denna rapport. 
 
 

Resultat  
 

Det framkom en djupgående beskrivning av MIK, hur MIK genomförs, från de sex respondenterna 
som var programledare. Beskrivningen av MIK har gjorts för att besvara den första frågeställningen: 
”hur genomförs MIK?”. Den tematiska analysen besvarar de andra frågeställningarna: ”hur arbetar 
programledarna konkret med klienternas motivation inom MIK?” och ”vilka faktorer har stor 
påverkan på klienternas motivation, enligt programledarna?”. Den tematiska analysen gav sex 
teman. De tre temana pedagogiska hjälpmedel, programledarens fördomsfrihet och möta klienten i 
sin motivation berör frågeställningen ”hur arbetar programledarna konkret med klienternas 
motivation inom MIK?”. De tre temana mål, motstånd och rutiner berör frågeställningen ”Vilka 
faktorer har stor påverkan på klienternas motivation, enligt programledarna?”.  
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Beskrivning av MIK utifrån respondenternas svar 
 
MIK 
Respondenterna berättar att en MIK oftast sätts in före ett längre behandlingsprogram. MIK 
initieras oftast i början av en klients verkställningstid. Baserat på mottaglighet, risk och behov 
utreder Kriminalvården vilket behandlingsprogram som en klient är i behov av. Med MIK kan 
motivationen höjas inför ett längre behandlingsprogram. MIK genomförs med klienter som är 
ambivalenta. Delaktigheten i MIK och andra behandlingsprogram bestäms alltid utav klienten själv, 
då det är frivilligt. MIK är minst ett samtal och max fyra samtal, varje samtal är ungefär 45 
minuter. MIK är ganska ostrukturerat på grund av flexibiliteten efter olika individers behov. I det 
första samtalet läggs det stor vikt på uppmärksamhet och bekräftelse från programledaren.  
 
MIK är ett väldigt anpassningsbart program, som går ut på att möta klienten i dennes motivation. 
Hur klienten är som person påverkar upplägget av MIK. Det finns olika hjälpmedel som passar olika 
individer. Inom MIK används även komplexa reflektioner och frågor för att starta en kognitiv 
process hos klienterna.  
 

MIK, det är ju som vårt förhållningssätt. Att vi ska få klienten att känna sig som en autonom 
människa, bli sedd, bli lyssnad på. Så att det är ju vårt förhållningssätt skulle jag vilja säga. 
-R1 

 
Respondenterna berättar att MIK anses vara ett förhållningssätt och en samtalsteknik, där man 
fokuserar på det positiva och arbetar väldigt uppmuntrande. Motivationen ska komma ifrån klienten 
själv. Om en programledare vill komma med något privat, måste de fråga om råd, för att undvika att 
klienten känner sig överkörd. Programledarna strävar efter att få klienterna att själva prata sig in i 
sin förändring. Programledarnas roll är att då fånga upp allt förändringsprat för att skapa 
motivationen till en beteendeförändring. Om klienten själv kommer till insikten vad som behövs 
förändras i beteendet, är motivationen stark. Det finns olika skolor rörande MIK. Ena skolan anser 
att man endast kör MIK en gång, inför ett mer djupgående behandlingsprogram. Andra skolan anser 
att man kan tillämpa MIK vid behov. Exempelvis om en klient börjar slira lite i behandlingsprogram 
kan det utredas vad som orsakar oviljan att nå förändringen.  
 
Processer och områden 
MIK består av fyra processer, vilka benämns engagerande process, fokuserande process, 
framkallande process och planerande process. Dessa fyra processer innehåller totalt åtta områden. 
De olika områdena är att inleda och etablera kontakt, bestämma förändringsmål, arbeta med 
diskrepans, utforska motivationsfaktorer, arbeta med ambivalens, stärka positiva förväntningar, öka 
tilltron till den egna förmågan och planera. Dessa processer med tillhörande områden utgör den 
struktur som finns i MIK. Men mycket anpassas efter klientens behov. De fyra grundläggande 
processerna bygger på varandra.  
 
Områden  
Processerna bygger på varandra och pågår parallellt. Ett MIK-samtal innehåller samtliga processer. 
Som nämnts tidigare finns det åtta olika områden, tre av de områdena är alltid med i ett samtal. 
Dessa tre områden är inleda och etablera kontakt, bestämma förändringsmål och planera. De övriga 
områdena används utifrån klientens behov. En generell riktlinje för att välja område, är att 
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programledaren låter sig ledas av klienten. Det innebär att programledaren lyssnar aktivt och ställer 
vid behov öppna frågor. Öppna frågor ger en vägledning om hur mycket oro och probleminsikt 
klienten har i förhållande till sitt förändringstema. Där kan programledaren ställa en fråga som ”hur 
ser du på dina alkoholvanor?”, och där är det hjälpsamt att arbeta med diskrepans och ambivalens. 
En uppföljningsfråga som ”hur ser du på att förändra dina alkoholvanor?” leder ofta till en 
förklaring av ambivalens till förändringen, motivationsfaktorerna, förväntningar på resultatet och 
om det finns planer för förändringen. Med hjälp av reflektiva frågor kan programledaren få en insikt 
i vad klienten vill förändra.  
 
Engagerande process  
I den engagerande processen gäller det att skapa en förtroendefull relation och engagemang för 
förändringstemat. I denna process arbetas det mycket med att skapa en arbetsallians mellan 
programledaren och klienten. Den här processen fortgår genom hela kontakten programledaren har 
med klienten. I denna process använder programledarna områdena inleda och etablera kontakt, 
bestämma tema för förändring, stärka positiva förväntningar på förändring och öka tilltron till 
förmåga att genomföra förändringen.  
 

Den första fasen, då är man ju i engagerande-fasen. Det är ju den viktigaste fasen, tycker jag. 
För allt terapeutiskt arbete bygger ju på att få den här arbetsalliansen och få klienten att 
öppna upp. Når man inte den spelar det ingen roll hur bra behandlare du är om du inte får 
fram förtroendet. -R6 

 
Fokuserande processen  
I den fokuserande processen tydliggörs fokus för samtalet genom att det skapas en meny om det finns 
fler förändringsteman. Prioriteringar utforskas och går från det generella till det specifika. I den 
processen bestäms förändringsmålet. Bland annat genom att klienten kan göra en förändringskala. 
Vilket i korthet innebär att klienten ska uttrycka tankar om förändringen och fördjupa resonemanget 
kring sin förändring. I denna process gäller det även att stärka positiva förväntningar på 
förändringen och att öka tilltron till den egna förmågan att genomföra förändringen. Detta kan 
underlättas med hjälp av att finna mening med förändringen, det vill säga hitta klientens ”varför”, 
till förändringen. För att stärka klientens tilltro till sin egen förmåga lyfter programledaren fram 
framgångar, egenskaper och styrkor hos klienten.  
 
Framkallande processen 
I den framkallande processen ingår det att arbeta med diskrepans, utforska motivationsfaktorer och 
att arbeta med ambivalensen. Att arbeta med diskrepans innebär att man tydliggör skillnaden för 
klienter, vart klienten är nu i sitt liv och vad klienten vill med sitt liv. Där försöker programledaren 
och klienten hitta vad klienten vill förändra och därmed få ned det till ett mål.  
 
Under den framkallande processen sker det som skiljer MIK från andra metoder inom 
Kriminalvården, då klientens motivation och resurser till förändring framkallas och fördjupas 
genom programledarens användning av sina färdigheter i MIK. Andra metoder inom 
Kriminalvården är manualbaserade och man går efter en tydlig struktur, de metoderna är oftast 
baserade på kognitiv beteende terapi.  
 
Den framkallande processen går mycket ut på att programledaren besitter tillräckligt med MIK-
kunskaper och kan omvända sina teoretiska kunskaper till praktiken. Här stärker programledaren 
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klientens motivation till förändring och lockar fram mer förändringsprat från klienten. I den här 
processen arbetas det med diskrepansen, motivationsfaktorer utforskas, ambivalensen arbetas med 
och att stärka positiva förväntningar på förändringen och öka tilltron till den egna förmågan att 
genomföra förändringen. Detta görs genom att programledaren ställer öppna och reflekterande 
frågor. Programledaren utforskar här klientens syn på sin förändring och försöker framkalla och 
förstärka allt förändringsprat.  
 
Planerande processen  
I den planerande processen är det område åtta, att planera som gäller. Planeringen kan skifta i 
utformandet då alla klienter är enskilda individer och föredrar olika sorters handlingsplaner. 
Programledaren försöker i en MIK-behandling att ta reda på klientens mål och vad som är värdefullt 
i dennes liv. En respondent berättar att man försöker skapa en diskrepans emellan det nuvarande 
beteendet och klientens mål för att framkalla motivation till en beteendeförändring. Oftast används 
MIK till att motivera klienter till att inte säga nej till en längre och djupgående behandling. Det kan 
även handla om mer banala saker, som att motivera en klient till att gå ut på promenaden.  
 
Den planerande processen startas när engagemanget för förändring är tillräckligt starkt, när 
förändringsmålet är utkristalliserat och motivationen hos klienten är hög nog. Där 
utforskarprogramledarna igen motivationsfaktorer, stärker positiva förväntningar på förändringen, 
ökar tilltron till den egna förmågan och planerar. Där är det mycket som återkommer som klientens 
syn på förändring och liknande. Men i denna process framkallas även åtaganden och kan i vissa fall 
utformas till en handlingsplan, beroende på hur noggrann eller strukturerad klienten är.  
 
Resultat av den tematiska analysen 

Pedagogiska hjälpmedel .   
Detta är det första temat som framkommit ur den tematiska analysen. Det framstod som ett tema då 
samtliga programledare pratade om olika hjälpmedel och var återkommande i analysen. Pedagogiska 
hjälpmedel innebär olika pedagogiska och visuella övningar för klienterna. Programledarna 
använder sig av pedagogiska hjälpmedel för att öka klienternas motivation. Programledarna anser 
att dessa pedagogiska hjälpmedel är ett stöd i MIK för att nå klienter och att få dem att öppna upp 
sig. Därmed anses dessa pedagogiska hjälpmedel vara av vikt för studien. Temat redogör de olika 
praktiska övningarna som programledarna använder sig av i MIK för att öka klienternas 
motivation. Detta tema svarar på frågeställningen ”Hur arbetar programledarna konkret med 
klienternas motivation inom MIK?”.  
 
Syftet med MIK uppnås via samtalet för att minska risken att stoppa upp klientens tankeprocess och 
samtalet. Men om en klient är hjälpt av det, finns det flera olika hjälpmedel som kan användas under 
MIK. De olika hjälpmedlen passar in i olika faser av förändringsprocessen. Hjälpmedlen har i sig har 
inte något självändamål utan är till för att underlätta klientens tankeprocess, men kan även bli ett 
hinder för klienten om denne inte svarar på just det valda hjälpmedlet. Ett hjälpmedel är de så 
kallade sorteringskorten. Sorteringskorten går ut på att hjälpa klienten att kunna föreställa sig hur 
livet skulle bli efter en förändring. I sorteringskorten ska det väljas ut 20 kort som kan tänkas spegla 
en positiv framtid efter det att klienten genomfört förändringen. Klienten ska sortera och värdera 
korten efter det som denne önskar att uppnå. Programledaren ska bekräfta och stärka det som 
klienten anser vara eftersträvansvärt.  
 

MIK har sorteringskort man kan använda sig av och det är något som jag gärna tar in tidigt, 
för dem får boosta sig själva med att det är 10 bra ord som passar in på dem. -R1 
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Ett hjälpmedel kallas skalfrågor, och handlar om klientens vilja och tilltro till att kunna göra en 
förändring. Dessa skalfrågor används för att höja klientens motivation. Frågorna kan genomföras på 
olika sätt. Det vanligaste och enklaste är att ställa dessa öppna frågor i samtalsform utan att 
använda något hjälpmedel. Klienten får då en möjlighet att utforska sin vilja och tilltro till 
förändringen utan att eventuellt hindras av att skriva på papper eller liknande. Programledaren 
väljer det sätt som är mest hjälpsamt för klienten och bör vara uppmärksam på att användandet av 
eventuella hjälpmedel inte ska vara ett hinder i samtalet. När programledarna använder skalan för 
att locka fram förändringsprat som speglar viljan är det bra att istället för viljan fråga efter hur 
viktig förändringen känns. En sådan fråga tar hänsyn till fler dimensioner och innehåller såväl vilja 
som behov och nödvändighet. Det ställs även följdfrågor till skalfrågorna för att locka fram 
förändringsprat. Med följdfrågor så får klienten en chans att argumentera för sin förändring. 
Följdfrågorna är även till nytta för att få klienten att uttala konkreta steg för att komma vidare i sin 
beteendeförändring. 
 

Skalfrågor är väldigt vanligt och det är ju ett jättebra hjälpmedel att använda sig av. Man får 
klienten att fundera på hur viktigt detta är för denne, så kan klienten säga att det är en sexa. 
Det kan man följa med att fråga hur klienten skulle komma upp till sjua. Också får man igång 
den diskussionen. -R3 

 
Respondenterna berättar om ett annat hjälpmedel som är mirakelfrågan. Den går ut på att föra in 
samtalet på klientens förväntningar på framtiden. Frågan är ursprungligen hämtad från 
lösningsfokuserad samtalsmetodik. Frågan handlar både om vad som skulle vara ett mirakel för 
klienten och också om hur klienten skulle lägga märke till effekterna av miraklet. På det sättet kan 
programledaren locka fram den positiva känslan av det förväntade resultatet. Öppna frågor som 
ställs i samband med detta är exempelvis ”vad gör du då som du inte gör nu?”. Områden som klienten 
nämner och som talar för förändring förstärks och fördjupas med hjälp av reflektivt lyssnande och 
summeringar. Övningen avslutas med en summering med tyngdpunkt på den positiva 
resultatförväntan klienten har uttryckt. Det vill säga förändringsprat och positiva känslor inför 
framtiden.  
 

Jag brukar ställa mirakelfrågan, alltså det här med att det skett ett mirakel under natten och 
när dem vaknar upp så är allting precis som dem vill ha det. Då får man reda på hur det ser ut. 
-R5   
 

Ett fjärde hjälpmedel som respondenterna nämner är den så kallade förändringsskalan. När en klient 
börjar tala om tankar om förändring är det bra att ge klienten en chans att fördjupa sina argument 
för en förändring. Med förändringsskalan får klienten en förenklad bild av en förändringsprocess. 
Förändringsskalan innehåller tre punkter på en linje. Punkterna står för inte beredd, osäker och 
beredd. Programledarna normaliserar förändringsprocessen genom att förklara att i början av en 
förändring är man oftast inte ens beredd på att tänka på en förändring. Men ju mer det tänks på 
problemområdet, kan det infinna sig en tveksamhet, för att sedan bli mer beredd att besluta om att 
genomföra den tilltänkta förändringen. Klienten prickar in sig på en av punkterna på 
förändringsskalan och då brukar programledarna ställa två följdfrågor. Dessa frågor är ”vad är det 
som får dig att sätta dig där?” och ”vad skulle du behöva för att ta dig vidare i skalan?”. Den första 
frågan innebär att klienten får höra sina egna skäl för förändringen. Med den andra frågan kan 
klienten uttrycka olika behov för att genomföra förändringen.  
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Ett femte hjälpmedel som används i MIK är att programledaren lyfter fram klientens framgångar 
och styrkor. Syftet med just den här övningen är att klienten får utforska sidor i sin personlighet som 
kan vara bra för deras beteendeförändring. Klienterna får tänka ut några framgångar eller tidigare 
förändringar som denne gjort och skriva ned dem. När klienten har skrivit ned sina framgångar så 
lockar programledaren fram styrkor eller egenskaper hos klienten som denne använde sig av vid de 
tidigare framgångarna. Programledaren hjälper klienten att hitta egenskaper som kan vara till nytta 
i den aktuella beteendeförändringen. Det är det viktigaste i detta hjälpmedel, att få klienten att inse 
att de egenskaperna som nämnts kan användas till den nuvarande beteendeförändringen. 
Hjälpmedlet avslutas med tonvikt på förändringsprat och att programledaren bekräftar klienten.  
 

Programledarens fördomsfrihet .   
Detta är det andra temat som framkommit ur den tematiska analysen. Det framstod som ett tema då 
samtliga programledare pratade om vikten av att gå in helt fördomsfri och neutral i MIK-samtal 
med klienter. Relaterade nyckelord återkom. Därmed anses programledarens fördomsfrihet vara av 
vikt för studien. Temat innebär vikten av att vara fördomsfri, svårigheter med detta och att tro på 
klientens egen förmåga. Detta tema svarar på frågeställningen ”Hur arbetar programledarna 
konkret med klienternas motivation inom MIK?”.  
 
Programledarna anser att det är viktigt att gå in i en MIK helt förutsättningslöst och utan fördomar. 
En utmaning för programledarna är att avläsa när en klient är klar med en viss fas, för att kunna gå 
vidare i MIK. Programledarna försöker att aldrig färga av sig i MIK, men undermedvetet sker det 
konstant ändå. Det kan vara sättet programledaren sitter på, klienten kan uppfatta det som 
arrogant. Det är avgörande för en MIK att klienten känner att denne kan lita på sin programledare, 
annars leder det ingenstans. Man kan alltid reparera ett förtroende på vägen säger en respondent, 
men det är svårt.  
 
Programledarnas tro på klientens förmåga till förändring är viktigt och att ingjuta tilltro till 
klienternas egen förmåga för att genomföra förändringen. Programledarna ska snappa upp allt 
positivt som klienten säger om sig själv och även kunna omvända negativa saker till klienternas 
fördel. Programledarna ska ge klienterna hopp om framtiden. Att vara väldigt uppmärksam i MIK-
samtalen är något som samtliga programledare måste vara. Alla små detaljer ska fångas upp och 
användas som en styrka, där det även ingår att stärka klientens självförtroende. En respondent 
berättar om ett råd som denne fick som nyanställd:  
 

Jag fick ett råd när jag började jobba som programledare, att så fort man är inför en klient så 
står man på en scen. Man får beräkna att man blir betraktat från alla vinklar och allt man 
säger och gör kommer vägas, och så är det ju definitivt i MIK. -R2 

 
Attityderna som programledarna förmedlar påverkar klientens prestation. Om en klient inte känner 
sig bekväm med sin programledare, kan den be om att få tala med en annan programledare, som 
han/hon känner förtroende till. Programledarna förmedlar en tro på klienterna och deras 
förändringsmål då kommer klienten mycket längre i sitt förändringsarbete än man kan tro. MIK är 
en slags avstamp till så mycket annat, därmed är programledarnas fördomsfrihet av stor vikt.  
 

Möta klienten i  s in motivation.  
Detta är det tredje temat som framkommit ur den tematiska analysen. Det framstod som ett tema då 
samtliga programledare pratade om vikten att möta klienten i sin motivation. Detta var 
återkommande och gemensamt för samtliga programledare. Då motivation är individuellt och 
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föränderligt är detta en stor del av MIK och därmed viktig för studien. Temat innebär vikten av att 
möta klienten där hen är i sin motivation och att känna av hur motivationen är i nuläget hos 
klienten. Detta tema svarar på frågeställningen ”Hur arbetar programledarna konkret med 
klienternas motivation inom MIK?”. 
 
MIK har olika faser för att kunna anpassa sig efter klienternas motivation. En svårighet med MIK är 
att få tag i klienter som har viss motivation, för de är sällsynta. Överlag gäller det även ett 
konsekvent tänkande bland klienterna, då klienter antingen är motiverade eller inte. De motiverade 
klienterna har en självinsikt och förstår sin problematik. De inser att de har ansvar och kontroll över 
sitt beteende. Klienter som inte är motiverade vill däremot inte genomgå MIK och det säger sig självt 
att de klienter som är motiverade har större sannolikhet att lyckas med sin beteendeförändring. Men 
det är de omotiverade klienterna som programledarna vill påverka med MIK, då MIK just är en 
motivationshöjande insats.  
 
Motivationen är en färskvara som är föränderlig och det kan vara svårt att alltid hålla motivationen 
uppe, man är ju inte motiverad varje dag. En förändring kräver mycket arbete och därmed är det 
svårt att hålla motivationen hög hos klienten för att orka igenom hela förändringsprocessen. 
Motivation är något som är personligt för alla och vad som påverkar och höjer en individs 
motivation kanske inte alls gör någonting för en annan individ.  
 
Motivationen finns hos klienten men på grund av omständigheterna runtomkring så kan den 
ursprungliga motivationen till att genomföra en beteendeförändring svalna av. Omständigheterna 
kan vara att klienten väntar på en dom och det kan ta lång tid. Bara för att en klient har bestämt sig 
för att förändra sina alkoholvanor betyder inte det att motivationen kommer vara densamma varje 
dag. De dagarna klienternas motivation är lägre är det viktigt att påminna dem om deras varför, 
varför de vill genomföra förändringen. För de klienter som inte är motiverade, gäller det att 
programledarna hittar någonting som är värt att förändras för. Något som betyder mycket för 
klienten, för att kunna initiera motivation hos dem. Som programledare måste man ha empati och 
förståelse för var i motivationen klienten befinner sig för att arbetet ska bli gynnsamt. Klienters 
motivation skiftar självklart även under ett MIK-samtal.  
 

Ibland har vi pratat om det inom Kriminalvården, att motivation inte är statiskt tillstånd, 
utan det är ju någonting som förändras från dag till dag. -R3  

 
Detta, att möta klienten i dennes/dennas egen motivation, är den största utmaningen. Motivationen 
pendlar och anpassning krävs. Emellan MIK-samtalen kan det ha skett saker i klientens liv och hela 
MIK-insatsen måste tas från början.  
 

Mål.  
Detta är det fjärde temat som framkommit ur den tematiska analysen. Det framstod som ett tema då 
mål var något återkommande. Med mål avses sådant som klienterna strävar efter, enligt 
programledarna, sådant som påverkar klienternas motivation. Temat tydliggör vad för mål som 
klienterna har, hur målen knyter an till motivationen och hur programledarna uppfattar klienternas 
mål. Detta tema svarar på frågeställningen ”Vilka faktorer har stor påverkan på klienternas 
motivation, enligt programledarna?”.  
 
Målen som programledarna ser att klienterna har är att inte ha någon kriminalitet i sitt liv, sluta 
med narkotika, att betala skatt, ha ett jobb när man kommer ut, skaffa körkort, läsa upp betyg, fixa 



	

	

13	

en egen bostad och leva ett så kallat ”Svensson-liv”. Klienternas mål kan verka självklara men man 
får ha i åtanke att klienterna jobbar utifrån sina förutsättningar och att de får jobba otroligt mycket 
för att nå sina mål. Mål för klienterna, som programledarna uppgav, kan även vara att kontrollera 
sina reaktioner och inte slåss. Kriminella knyter gärna upp sin förändring kring yttre faktorer, 
såsom sina barn eller övrig familj. något en av programledarna nämner:  
 

Det är oftast svårt när man är ambivalent att hitta motivationen inifrån sig själv, utan 
klienterna vill gärna knyta det till sin familj, eller att man vill ha ett jobb. -R2 
 

Enligt respondenterna är det tydligt att i en MIK knyter klienterna upp motivationen till yttre 
faktorer. När klienterna kommer in längre i behandlingsprogram kan klienterna börja knyta upp 
motivationen till inre faktorer. Övriga mål som klienter kan ha är att kunna mana sig själva till att 
ta kontakt med Socialtjänsten. Klienternas mål varierar något enormt men alla mål är väsentliga. 
Flera av respondenterna tycker sig se ett återkommande mönster hos klienterna rörande mål: att 
klienterna anser att det är lätt att veta hur man ska nå målen när de konkretiserats, men att det är 
svårt att faktiskt orka göra det som krävs. Programledaren ser till att påminna klienterna om deras 
mål.  
 

Jag skulle aldrig säga att något mål är orealistiskt. Drömmer man aldrig kan man aldrig lära 
sig att flyga. Så klienternas mål är absolut realistiska efter deras förutsättningar. Drömma det 
måste man även göra för att nå någonstans, och når man bara hälften av det man tänkt sig så 
är det ändå en förändring. Man når inte dit på en gång, det tar sin lilla tid men då har man 
åtminstone gjort någonting. -R5 

 
På resan mot klienternas mål och deras förändring är Kriminalvården endast med en liten bit, men 
har stor inverkan. I grund och botten är det upp till klienten själv hur väl denne lyckas med 
förändringen. Kriminalvården arbetar med något som kallas för Smarta Mål, vilket innebär att 
klienternas mål ska vara specifika, mätbara, användbara, realistiska och tidsbegränsade. Målen 
konkretiseras ned till det som situationen kräver nu och till olika små steg för att klienten ska kunna 
tydliggöra sin egen förändringsprocess. 
  

Motstånd.  
Detta är det femte temat som framkommit ur den tematiska analysen. Det framstod som ett tema då 
motstånd var något återkommande. Med motstånd avses sådant som utgör svårigheter för 
klienterna, enligt programledarna. Temat tydliggör vad motstånd kan vara för klienterna, som deras 
egna attityder och förväntningar, utifrån programledarnas uppfattning. Detta tema svarar på 
frågeställningen ”Vilka faktorer har stor påverkan på klienternas motivation, enligt 
programledarna?”.  
 

Framförallt så har de har en syn på att dem inte är en del av samhället. Alltså att dem är 
exkluderade på olika sätt. Många upplever sig orättvist behandlade eller att dem är ganska 
maktlösa. Att dem inte har kontroll över vad som händer i deras liv. Jag tror det är den största 
motgångsfaktorn, om man nu får säga så, att minsta lilla ger en bekräftelse på deras 
självförtroende. -R4  
 

Flera av respondenterna anger att det finns orealistiska förväntningar på vad samhället kan bidra 
med, bland klienterna. Detta utgör ett slags motstånd då klienterna skjuter ifrån sig sitt ansvar och 
på ett sätt exkluderar sig från samhället. Oftast har klienterna svårt med sin självinsikt och att inse 
sin egen problematik, detta blir en svårighet i förändringsarbetet. En annan svårighet för klienterna 
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kan vara klienters ambivalens rörande droger. Om en klient pratar gott om droger tyder det på att 
klienten pratar sig ur förändringen. Klienternas olika attityder till olika myndigheter kan också vara 
ett smärre motstånd, och även att alla klienter inte ser sina möjligheter och tar vara på 
sysselsättningarna eller behandlingarna som Kriminalvården erbjuder. Klienterna har ofta en 
känsla av att minsta lilla motgång bekräftar deras självbild av att inte vara duktiga nog. Viljan finns 
hos klienterna att förändras men det är lätt att de bortser från sitt eget ansvar och sin egen kontroll.  
 

Rutiner.   
Detta är det sjätte och avslutande temat som framkommit ur den tematiska analysen. Det framstod 
som ett tema då rutiner återkom som nyckelord i analysen. Med rutiner avses förekommande rutiner 
och deras inverkan på klienterna, enligt programledarna. Detta tema svarar på frågeställningen 
”Vilka faktorer har stor påverkan på klienternas motivation, enligt programledarna?”.  
 
Klienternas rutiner ser lite olika ut beroende på vad de gör och vilka behov klienten har. Klienternas 
rutiner på en anstalt börjar med frukost klockan åtta. Sedan är det sysselsättning från 08:30 och sex 
timmar framåt, fem dagar i veckan. Vid 11:30 är det en timmes lunch, och efter det följer det en 
timmes promenad. Vid 13:30 är det sysselsättning igen. Vid fyra-tiden är det fritid och då kan 
klienterna måla, träna, spela spel eller titta på tv. Under fritiden kan klienterna även få besök av sin 
familj och sina vänner. Klockan åtta på kvällen låses dörrarna till cellerna. Som sysselsättning finns 
det även lite andra service-uppgifter som städning och liknande. Kriminalvården arbetar mycket 
med att aktivera klienterna. Därmed finns en plan på hur mycket fritid klienterna ska ha. Men 
mycket är väldigt rutinbundet och uppbyggt efter en tydlig struktur.  
 
 

Diskussion 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att kartlägga MIK, motiverande samtal inom Kriminalvården. 
Frågeställningarna som användes för att besvara syftet var: Hur genomförs MIK? Hur arbetar 
programledarna konkret med klientens motivation inom MIK? Vilka faktorer har stor påverkan på 
klientens motivation? Genom att ha kartlagt Kriminalvårdens motivationshöjande insats MIK, har 
de faktorer som är viktiga i MIK tydliggjorts. Programledarna har beskrivit de faktorer som de 
tycker spelar in i ett motivationsarbete. Kartläggningen och faktorerna kan utgöra underlag för viss 
förbättring av motivationsarbetet. Rapporten beskriver hur Kriminalvården med olika hjälpmedel 
höjer dömda individers motivation att forma en bättre framtid. Med MI och den transteoretiska 
modellen ges en förståelse för beteendeförändringar som kompletteras med Kriminalvårdens 
praktiska arbetssätt med MIK.  
 
MIK 
Som framgått utav resultatet är MIK en klientcentrerad insats med fokus på att motivation är 
föränderligt. Därmed läggs det stor vikt på de olika processerna, för att kunna anpassa sig efter 
klientens egen motivation. Styrkan med MIK är just insatsens flexibilitet. Med tanke på 
Kriminalvårdens syfte, att förhindra återfall i kriminalitet har Kriminalvården kommit en bit på 
väg genom effekten av MIK. Det framgår genom att fler klienter ökar sitt deltagande och 
engagemang i de behandlingar som sätts in efter att ha genomgått MIK. En svårighet är att 
beteendeförändring är svårt att mäta och måste bedömas subjektivt. En annan svårighet är att 
identifiera klienter som har en viss motivation, då de är sällsynta och klienterna har oftast en 
kategorisk inställning: de är antingen motiverade eller inte. Det kan falla sig ganska naturligt att 
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med så mycket tvång inbyggt i en anstalt, uppstår motstånd mot att delta i behandlingar då de är en 
av få saker som är frivilliga.  
 
MIK:s klientcentrering får klienten att känna sig som en autonom individ och att det inte fokuseras 
på att kontrollera risker, utan mer öppnar upp möjligheter för framtiden, med det positiva tänkande 
och uppmuntran som ges klienterna. Kartläggningen av MIK, ger en bra grund för att förstå hur 
MIK genomförs och vad som är tyngdpunkterna i den motivationshöjande insatsen. MIK som insats 
är väldigt flexibel och anpassningsbar. Detta är styrkan i MIK då motivationen till en 
beteendeförändring alltid kommer att ändras. Även att MIK inte är manualbaserat höjer 
flexibiliteten hos insatsen. Nackdelen med den höga flexibiliteten är att det kan vara svårt att 
urskilja när en klient kan avsluta MIK. Vissa anser att när ett mål har nåtts är MIK genomfört och 
klart medan andra anser att MIK kan användas flera gånger om.  
 
MIK handlar om att höja motivationen hos en klient, men är MIK tillräckligt stark som insats för en 
aktiv beteendeförändring? MIK sätts in före en längre behandling, där det arbetas mer djupgående 
med kognitiv omstrukturering för en beteendeförändring. Men MIK som enskild insats, är det 
tillräckligt för en beteendeförändring? Antagligen inte då det är en kortare insats med maximalt fyra 
samtal. Men effekten kan även till del bero på var klienten befinner sig i sin förändringsprocess. Som 
den transteoretiska modellen beskriver finns det olika faser för en beteendeförändring (Prochaska et 
al., 1992). MIK lämpar sig bäst för klienter som befinner sig mellan faserna ”medvetandestadiet” 
fram till ”handlingsstadiet”. Men den transteoretiska modellen kan anses vara förenklad i hög grad, 
jämfört med hur det är i verkligheten med en beteendeförändring. MIK verkar inte heller vara den 
typen av insats som passar på alla slags klienter. Som klient måste det finnas en vilja någonstans att 
ändå öppna upp sig och prata ärligt om svåra ämnen. Men MIK är frivilligt som alla andra program 
så de klienter som inte känner sig redo att öppna upp sig, söker sig ändå inte till MIK.  
Andra klienter som inte lämpar sig för MIK är de som redan har tagit ett beslut om 
beteendeförändring och påbörjat sin förändringsprocess. Om en MIK genomförs med dessa klienter 
kan programledarna dra tillbaka klienten i sin förändringsprocess. MIK ska inte heller genomföras 
med klienter som har en diagnosticerad depression, då samtalstekniken som används i MIK inte 
lämpar sig för en klient med depressiva tankar. MIK riskerar också att missbrukas när klienter deltar 
av fel anledning, som för att få tidigare utslussning.  
 
Processer och områden  
MIKs åtta områden och fyra processer kan belysas med den transteoretiska modellen då den 
behandlar beteendeförändring. Den engagerande och fokuserande processen i MIK kan jämföras 
med fasen medvetandestadiet i den transteoretiska modellen (Faskunger, 2001). I medvetandestadiet 
är klienten medveten om sitt problem och vill förändra sitt beteende men har ännu inte tagit något 
steg i sitt förändringsarbete. Det omsätts praktiskt i MIK så att programledaren och klienten arbetar 
med att främst etablera ett förändringsmål. I den framkallande processen i MIK tillämpas 
förberedelsestadiet på ett konkret sätt så att motivationsfaktorer för klienten arbetas fram. Det ökar 
sannolikheten för att klienten snart kommer att agera och ta små steg i riktningen mot sitt 
förändringsmål. När det arbetas med att stärka klientens positiva förväntningar och att öka tilltron 
till klientens egen förmåga kan det jämföras med faserna förberedelsestadiet och handlingsstadiet i 
den transteoretiska modellen, då klienten kommit så långt att denne har initierat sin förändring och 
fokuserar på att hålla sig på rätt spår. Där är MIK:s arbete av vikt, att kunna bekräfta klienten och 
uppmuntra denne med sitt arbete. I den sista processen i MIK, den planerande, där kommer den 
transteoretiska modellens fas underhållsstadiet in. Då planeras inför kommande mer djupgående 
behandling rörande klientens beteendeförändring och att upprätthålla det beteende som har 
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uppnåtts. Den transteoretiska modellens sjätte fas är återfall. Återfall är något som kan ske 
närsomhelst, och då gör flexibiliteten hos MIK att klienten ändå kan fångas upp en klient.  
  
Pedagogiska hjälpmedel   
Just för att hjälpmedlen är visuellt tydliga och pedagogiska, underlättas klienternas strävan att 
uppnå sina mål. Hjälpmedlen övar klienternas förmåga att uppnå sina mål. Hjälpmedlen 
konkretiserar målen och gör målen mätbara, vilket har en positiv effekt på färdigheten att uppnå 
målen. Att hjälpmedlen är visuella och konkreta ökar motivationen hos klienterna genom att de 
upplever god kontroll. De hjälpmedel som programledarna använder sig av arbetar mycket med 
diskrepans och ambivalens för att initiera den kognitiva omstrukturering som krävs för en 
beteendeförändring.  
 
Programledarens fördomsfrihet  
Programledarnas fördomsfrihet spelar in på så sätt att programledarnas attityder påverkar klienten. 
Om programledaren förmedlar uppmuntran och tro på klienten ökar det klientens självförtroende, 
vilket är ett bra steg när det kommer till att höja motivationen. Att det känns rätt mellan klient och 
programledare är också något av vikt. Om inte klient och programledare har respekt och förtroende 
för varandra kan inte en MIK initieras. Programledarna bedöms kontinuerligt men det är den 
personliga kemin i arbetsalliansen som är avgörande. Utifrån resultatet är det tydligt att 
programledarnas fördomsfrihet i samtalet, är otroligt viktig för klientens känsla av hopp och tilltro 
till sin egen förmåga. Programledarens attityd kan bli en yttre motivationsfaktor för klienten genom 
att klienten känner att någon har tilltro till klientens förmåga att klara av beteendeförändringen.  
 
Möta klienten i  s in motivation 
Att möta klienten i sin motivation är det som håller uppe MIK. Om MIK inte vore flexibelt och 
anpassningsbart efter klienten skulle det inte vara en verksam insats. Men för att kunna starta en 
MIK måste det finnas någon slags vilja till en förändring hos klienten själv. Att möta klienten i sin 
motivation är grunden i MIK. Det är bra att det tas hänsyn till motivationen som alltid är 
föränderlig och olika för klienterna. Det finns så mycket som spelar in i en individs motivation och 
därmed är det essentiellt att möta klienten i den motivation som klienten har för ögonblicket för att 
inte stjälpa arbetet.  
 
Mål  
Som framgått ur resultatet har klienterna olika mål. Men i grund och botten är det tydligt att 
klienterna på ett eller annat sätt vill uppnå ett liv med lugn och ro. Mål är viktigt för motivationen, 
då mål möjliggör något som är någorlunda mätbart. Målen utgör även på ett sätt klienternas 
förväntningar på framtiden vilket är en motiverande faktor. Är målen realistiska är de ännu mer 
motiverande, och Kriminalvården arbetar just med realistiska mål. Genom Kriminalvårdens Smarta 
mål, blir målen specifika, mätbara, användbara och tidsbegränsade. Att definiera vad som gör ett 
mål realistiskt är svårt då det måste tas hänsyn till individens förutsättningar. Målen för klienterna 
kan verka självklara i vissa fall, till exempel att bli drogfri. Men för klienterna är det stora mål. 
Målen kan variera och handla om att komma ut på en promenad eller att skaffa ett jobb när man 
sedan kommer ut. Gemensamt för klienterna och övergripande enligt programledarna är att de flesta 
klienter vill leva ett så kallat ”Svensson-liv”.  
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Motstånd  
Motståndet hos klienterna, enligt programledarna, handlar oftast om deras egna attityder och att de 
avsäger sig sitt eget ansvar och skyller sin situation på samhället. Klienternas motstånd kan dock ses 
som ett uttryck för vilja till förändring. Man kan tolka deras motstånd som att klienterna är i den 
transteoretiska modellens fas förnekelsestadiet. Mycket handlar också om klientens självinsikt, utan 
självinsikt blir det svårare för klienten att ta kontroll över sitt eget ansvar för sitt beteende. Det är 
även nödvändigt att känna till vad klienterna anser är olika motstånd då motstånd har en viss 
begränsande påverkan på motivation. Om klientens motstånd är känt kan nya synvinklar och 
problemlösningar skapas.  
 
Rutiner 
Klienternas rutiner utgör grunden för hela motivationsarbetet med MIK. Rutinerna är klienternas 
vardag och är svåra att komma ifrån mentalt, eftersom de hör ihop med tvånget i en anstalt. 
Rutinerna i anstalten gör det svårt för klienterna att känna sig fria vilket gör det svårt för klienterna 
att känna sig oberoende. Att känna sig oberoende är viktigt för motivationen då det bidrar till 
självförtroendet, att känna att man klarar av något alldeles själv. Klienternas rutiner påverkar hur 
stimulerande miljön är vilket i sin tur har en viss påverkan på motivationen. Balansen mellan rutiner 
och fritid innebär en balansgång mellan tvång och rastlöshet. Rutinerna ger tydliga förutsättningar 
och förståelse för hur vardagen är för klienterna och hur det påverkar deras motivation. 
 
Kartläggningen av MIK utifrån respondenternas utsagor besvarar frågeställningen ”hur genomförs 
MIK?”. Frågeställningen ”hur arbetar programledarna konkret med klienternas motivation?” 
besvaras av den tematiska analysen i temana Pedagogiska hjälpmedel, programledarens 
fördomsfrihet och möta klienten i sin motivation. Frågeställningen ”Vilka faktorer har stor påverkan 
på klienternas motivation?” besvaras av den tematiska analysen i temana mål, motstånd och rutiner.  
 
Studiens praktiska bidrag är att MIK borde sättas in redan i häkten. Ju tidigare MIK ges desto större 
sannolikhet att fler deltar i övriga behandlingsprogram och lyckas genomföra en 
beteendeförändring. Att erbjuda MIK vid häkten kan även initiera en helt annan inställning till den 
eventuella anstaltsvistelsen hos den häktade. Ett annat bidrag är att samtliga kriminalvårdare borde 
utbildas inom MIK, då det är kriminalvårdarna som spenderar mest tid med klienterna.  
Kriminalvården borde ha mindre fokus på arbetsplikt och istället fokusera på behandlingsprogram. 
En klient förändras inte genom att skickas till snickeriet sex timmar om dagen. Det är däremot 
användbart för klienterna att istället resonera kring saker och ting.  
 
Metoddiskussion 
Resultaten som framkom var meningsfulla då intervjuerna utfördes med respondenter som hade 
erfarenhet av MIK. Då studiens syfte var att kartlägga Kriminalvårdens motivationssinats, MIK, 
var det viktigt att respondenterna skulle behöva ha erfarenhet av just det. Det hade varit önskvärt 
med fler deltagande programledare, målet var tio, men det rör sig om en exklusiv urvalsgrupp och en 
verksamhet som präglas av både formella och etiska hinder vilket gjort det svårt att rekrytera 
deltagare. 
 
Studien ville förstå MIK utifrån den intervjuades perspektiv. Därmed var intervjuer den mest 
relevanta metoden. Två diktafoner användes för att säkra att intervjuerna blev inspelade om en av 
diktafonerna skulle sluta fungera. Nackdelen med diktafonerna var att de hade en tydlig påverkan 
på respondenterna i vissa fall, då några respondenter tydligt talade mer avslappnat när diktafonerna 
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var avstängda. Intervjuerna genomfördes ansikte-mot-ansikte för att undvika missförstånd vilket 
kan ske när intervjuer görs över telefon. Den ortografiska transkriberingsstilen som fokuserar på vad 
som sägs och inte hur något sägs ansågs tillräcklig. Transkribering enligt Jeffersons metod där även 
annan information som t. ex. tonläge ansågs överflödig och nyttan hade inte uppvägt den extra 
kostnaden. Tematisk analys valdes för att även den fokuserar på vad som sägs, istället för hur det 
sägs och är en metod som passar även en relativt otränad forskare (Howitt, 2013). Den första och 
största svårigheten var att få kontakt med anställda inom Kriminalvården då man endast kan maila 
häkten, anstalter och frivårdskontor. Men när den första kontaken var etablerad var det lättare att 
få tag i fler respondenter. Säkerheten vid anstalterna gav också vissa problem vid besöken. 
Respondenternas geografiska utspridning gav rese- och boendekostnader  som hämmade 
undersökningen.  

Min förförståelse och subjektivitet kan ha påverkat analysen och resultatet, något som är svårt att 
undvika, men som jag var mycket medveten om. Det hade varit önskvärt att validera analysen 
genom att låta en annan forskare göra en egen analys, men för detta fanns inga resurser. 
Subjektivitet kom in både i respondenternas upplevelser av MIK och i mina tolkningar av 
respondenternas utsagor. Åtgärder som vidtagits för att höja studiens kvalitet har varit utformandet 
av ett informationsformulär, samtyckesformulär och en pilotstudie. Intervjuguiden reviderades efter 
varje intervju, för att förbättra frågornas formulering och tydliggöra dem. Men i grund och botten 
ställdes samma frågor till de sex respondenterna. Studien är meningsfull då samhället alltid kommer 
att handskas med personer som begått ett brott och behöver vara på anstalt eller liknande. Att 
behandla kriminella och att minska risken för återfall är då viktigt, och denna studie berör en liten 
del av programledarnas förändringsarbete. Förändringsarbetet är viktigt för den nödvändiga 
kognitiv omstruktureringen hos klienterna. Studien har berört både anstalt och frivård för större 
generaliserbarhet inom Kriminalvården. Generaliserbarheten kan inte bestämmas, då detta är en 
studie med kvalitativ ansats. Resultatet är därmed nödvändigtvis inte representativt för hela 
Kriminalvården, men ger troligtvis en rimlig bild av hur MIK fungerar inom Kriminalvården.  

Förslag på vidare forskning                                                                                                  
Det skulle vara intressant att göra en större utvärderande undersökning om hur effektivt 
behandlingsprogrammet är. Det skulle även vara intressant att ta sig an ett genusperspektiv på MIK 
och se hur synen på MIK skiljer sig mellan kvinnor och män. Det vore viktigt att undersöka vilka 
typer av klienter som MIK har störst effekt på och med vilket syfte, hur lång insatsen ska vara och 
om den bör genomföras i grupp eller individuellt.  
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Bilaga 3.  Samtyckesformulär

 



	

	

25	

 



	

	

26	

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


