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”Trädgårdsarbetare vet att man inte kan dra upp en planta innan den är mogen för det. 
Man kan inte få den att växa. Man kan inte tvinga en knopp att snabbt slå ut. Om vi 

skulle försöka oss på något sådant skulle vi ställa till skada. Det vi kan göra är att vara 
där och tålmodigt försöka skapa gynnsamma förhållanden för den lilla plantan, vattna 
och göda den, försiktigt luckra upp jorden omkring den och ställa den så att ljuset kan 

nå den.” (Holm Ivarsson, 2012, s.5) 

 

”Om du behandlar en individ som den han är, kommer han att förbli den han är men 
om du behandlar honom som om han vore den han borde och kunde vara kommer han 

att bli den han kunde och borde vara.” (Johann Wolfgang von Goethe; ref. i Miller & 
Rollnick, 2013, s.30) 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET 

Institutionen för hälsovetenskap 
 
Examinator: Björn Jakobsson, bjorn.jakobsson@miun.se 
Handledare: Rita Sjöström, rita.sjostrom@miun.se 
Författare: Anna Afvander, anna.afvander@gmail.com 
Författare: Linda Myrén, myrenlinda@hotmail.com 
Utbildningsprogram: Hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 
Huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap 
Termin, År: 06, 2014 

mailto:rita.sjostrom@miun.se
mailto:anna.afvander@gmail.com
mailto:myrenlinda@hotmail.com


 
 

2 

ABSTRACT 

There is much that affects a vocational rehabilitation and motivation is one of several 

facilitating factors that are found at the individual level. Therefore, it is important that 

the professionals working to strengthen the individual's motivation. Motivational 

interviewing is a method which includes to find the individual's own motivation and 

because of that the purpose of the present study was to investigate the possibilities and 

limitations that the specialists on the Swedish employment service 

“Arbetsförmedlingen” experience with motivational interviewing in relation to 

rehabilitation for work. Four semi-structured interviews were conducted with 

professionals who have done the education in MI or at the time was trained in MI and 

after that a qualitative content analysis was made on the collected data. The results 

showed that motivational interviewing is a great method to use towards all groups and 

at all times during rehabilitation to work as regarding the MI-spirit. But some of the 

skills and tools may need to be adjusted based on situation. The method is also possible 

to combine with other quality-assured methods in a great way. Moreover, it proved to 

be important to monitor and to constantly keeping the method up to date to continue to 

use the method in full. 

Keywords: Motivation, Motivational Interviewing, Rehabilitation, Return to work, 

Vocational Rehabilitation 
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SAMMANFATTNING 

Det finns mycket som påverkar rehabilitering till arbete och motivation är en av flera 

underlättande faktorer som återfinns på individnivå. Därför är det viktigt att de 

professionella arbetar för att stärka individens motivation. Eftersom motiverande samtal 

är en metod som bland annat handlar om att hitta individens egen motivation blev syftet 

för föreliggande studie att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som 

specialisterna på Arbetsförmedlingen upplever med motiverande samtal i samband med 

rehabilitering till arbete. Fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

specialister som gått eller då gick en utbildning i MI. På det insamlade datamaterialet 

gjordes en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att motiverande samtal är en bra 

metod att använda sig av gentemot alla målgrupper och vid alla tillfällen i samband med 

rehabilitering till arbete vad gäller grundtanken. Samtalsfärdigheterna och verktygen 

kan dock behöva anpassas utifrån olika situationer. Metoden går även på ett bra sätt att 

kombinera med andra kvalitetssäkrade metoder. Dessutom visade det sig vara viktigt 

med uppföljning och att hela tiden hålla metoden aktuell för att fortsätta kunna använda 

metoden fullt ut. 

Nyckelord: Arbetslivsinriktad rehabilitering, Arbetsåtergång, Motivation, Motiverande 

samtal, Rehabilitering 

  



 
 

4 

FÖRORD 

Vi vill först och främst tacka er som ställt upp på att intervjuas och delgett er egen 

erfarenhet och upplevelse av motiverande samtal. Utan ert goda deltagande hade den 

här studien inte gått att genomföra. Samtidigt vill vi även tacka för samarbetet med 

Arbetsförmedlingen som helhet och framförallt de kontaktpersoner som vi haft inom 

organisationen. 

Vår lärare och handledare Rita Sjöström som bistått oss med massor av hjälp och råd i 

arbetet vill vi också rikta ett stort tack till. 

Vi vill också tacka våra klasskamrater, andra lärare, släktingar och vänner som svarat på 

frågor och kommit med tips och idéer på hur vi kunnat förtydliga och förbättra vår 

uppsats. 

Sist men inte minst vill vi även passa på att tacka våra älskade familjer för deras stöd 

och förståelse i vårt arbete. 

Anna Afvander & Linda Myrén 

Östersund, juni, 2014 
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INTRODUKTION 

Den totala arbetslösheten, i januari år 2014, visade på en sänkning med 0,3 % jämfört 

med samma tidpunkt föregående år (Arbetsförmedlingen, 2014b). Dock nämns att 

sänkningen enbart skedde vad gäller gruppen människor som varit utan arbete i mindre 

än sex månader. Antalet individer med längre inskrivningstider i öppen arbetslöshet 

eller i program med aktivitetsstöd är fortfarande högre än tidigare (a.a.). 

Sjukpenningtalet
1
 har även det ökat och i februari 2014 mättes en höjning med 0,71 

dagar jämfört med samma månad förra året (Försäkringskassan, 2014). Med anledning 

av ovan nämnda och det faktum att vinsterna är många när en individ kommer åter i 

arbete (Vahlne Westerhäll, Bergroth, & Ekholm, 2009) ansåg författarna, för den här 

studien, att det blir centralt att försöka öka förståelsen för vilka faktorer som underlättar 

för arbetsåtergång, vad som påverkar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och 

gynnar rehabilitering tillbaka till arbete. Därtill ansåg författarna att det i sammanhanget 

även blir viktigt att förstå hur vi kan främja dessa faktorer och få dem att existera och 

vara just underlättande faktorer. 

I Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet har 

författarna, till föreliggande studie, förstått genom både litteratur och föreläsningar att 

bland annat motivation är en underlättande faktor som påverkar rehabiliteringens 

resultat. Vilket författarna menar innebär att det i arbetet med att hjälpa andra tillbaka 

till arbete blir betydelsefullt att försöka främja och stärka individens egen motivation. 

Genom tidigare arbeten och enskilda kurser har författarna kommit i kontakt med 

metoden motiverande samtal som bland annat handlar om att stärka en persons egen 

motivation till förändring (Miller & Rollnick, 2013). Författarna, till den här studien, 

har den uppfattningen att motiverande samtal borde kunna vara ett bra verktyg att 

använda sig av i samband med rehabilitering till arbete vilket även Wagner och 

McMahon (2004) bedömer. Då tidigare forskning kring motiverande samtal främst varit 

inriktad på den medicinska rehabiliteringen blev målet för den här studien att istället 

                                                           
1
”Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet 

inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning” (Försäkringskassan, 
2014, s.1) 
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specifikt undersöka metodens användbarhet och begränsning i samband med 

rehabilitering till arbete. 

Teoretisk bakgrund 
Vikten av att ha ett arbete förstärks bland annat i den så kallade principen om 

arbetslinjen som idag betonar vikten av aktiva insatser istället för passiva utbetalningar, 

främst eftersom att en sjukskrivning medför negativa konsekvenser både för individen 

och för samhället (Vahlne Westerhäll, Bergroth, & Ekholm, 2009). Om en person 

tvingas lämna arbetslivet av någon anledning så krymper personens handlingsutrymme 

men om rehabiliterande åtgärder sätts in eller en arbetsanpassning genomförs så skapar 

det större möjligheter för personen att stanna kvar i arbetet och handlingsutrymmet ökar 

(Vahlne Westerhäll, Bergroth, & Ekholm, 2009). Vidare förklarar de även att om 

personen föredrar att inte fortsätta arbeta så är förmodligen ökat handlingsutrymme 

ointressant, det blir då istället viktigt för rehabiliteringsaktörerna att motivera personen 

att vara kvar i arbetslivet och vid avsaknad av arbete motivera individen att komma ut i 

arbete. 

Rehabilitering till arbete och betydelsen av individens motivation 

Vahlne Westerhäll, Bergroth och Ekholm (2009) nämner att åtgärderna inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering har som syfte att underlätta för en återgång till 

arbetslivet för framförallt personer som är sjukskrivna eller uppbär sjukersättning. 

Vidare påpekar de att eftersom arbetslivsinriktad rehabilitering kan inbegripa såväl 

medicinska, yrkesinriktade som sociala insatser så kan det många gånger vara svårt att 

skilja mellan arbetslivsinriktad rehabilitering och andra rehabiliterings-inriktningar som 

t.ex. medicinsk rehabilitering. Det har därför kommit förslag på ett nytt begrepp, 

nämligen rehabilitering till arbete, ett paraplybegrepp som innehåller alla former av 

rehabilitering som hjälper individen att primärt komma ut i arbete (Vahlne Westerhäll, 

Bergroth, & Ekholm, 2009). Som nämnts tidigare så är rehabilitering till arbete ett aning 

bredare begrepp än arbetslivsinriktad rehabilitering och i dagsläget används båda 

begreppen. 

Rehabilitering till arbete är en komplex process som behandlas av flera olika aktörer 

och discipliner (Vahlne Westerhäll, Bergroth, & Ekholm, 2009). Därför menar Vahlne 
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Westerhäll, Bergroth och Ekholm (2009) att det även finns väldigt många, näst intill 

oräkneliga, faktorer som påverkar rehabiliteringens resultat och utgång. De nämner att 

det finns både hindrande och underlättande faktorer, som går att påträffa från 

individnivå till samhällsnivå. Vahlne Westerhäll, Bergroth och Ekholm (2009) påpekar 

även att många av faktorerna ofta utgör motsatser, som exempel nämner de samverkan 

och menar att i de fall som samverkan existerar så uppstår en underlättande faktor och 

när samverkan saknas så innebär det istället en hindrande faktor. 

På individnivå nämns motivation som en viktig och betydelsefull faktor, när individen 

är motiverad underlättas arbetsåtergång och om motivation saknas så uppstår ett hinder 

(Vahlne Westerhäll, Bergroth, & Ekholm, 2009). Gerner (2005) poängterar på likartat 

sätt att individens motivation till rehabilitering påverkar själva processen och nämner att 

bland annat delaktighet och att själv få sätta upp egna individuella mål är viktigt för att 

individen ska uppleva motivation. Grahn, Borgquist och Ekdahl (2004) konstaterade i 

en studie, där respondenterna deltog i multidisciplinär rehabilitering, att de som hade 

hög motivation hade störst utbyte av rehabiliteringen och deras rehabilitering blev även 

mest kostnadseffektiv. Choi, Bell och Fiszdon (2013) fann i deras studie att motivation 

har stor betydelse för att personer med schizofreni ska komma åter i arbete. Berglind 

och Gerner (2002) nämner även de att individens motivation är viktig för ett lyckat 

resultat och påpekar att en viktig uppgift för de professionella handlar om att stärka 

individens motivation genom att bland annat hjälpa individerna att komma fram till vad 

de vill och finna sina styrkor. 

Motivation är, enligt Karlsson (2007), ett begrepp som är centralt för att förstå 

människans beteende och orsaker till ett beteende. Vidare menar han att motivationen 

kommer inifrån människan och att det är den process som sker inuti en människa som 

påverkar beteendet. Brunkholdt (2004) beskriver motivation på ett liknande sätt när han 

nämner att en människas motivation påverkar och är orsaken till att vi väljer att handla 

på ett visst sätt i olika situationer. Han menar även att motivationen finns inuti 

människan men tänker att det är mer som en önskan. Dessutom beskriver Brunkholdt 

(2004) motivation som en drivkraft som är väldigt viktig för människan och menar att 

det i grunden handlar om en önskan om att både kunna bemästra sitt liv och att uppleva 

sig som kompetent. 
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Orth-Gomér och Perski (2008) nämner att motivation tidigare sågs som en del av 

individens personlighet och att det varierade mellan olika människor men att begreppet 

idag förklaras som en ständigt pågående process. De menar även att motivation kan 

liknas vid den kraft som finns inom en människa för att både vilja förändra sitt beteende 

och vilja nå målet med förändringen. Holm Ivarsson, Ortiz och Wirbing (2013) 

resonerar i liknande termer och nämner att en individs motivation handlar om viljan till 

förändring och baseras på känslan av att vinsterna är större än förlusterna med en 

förändring. De menar även att motivation till förändring uppstår när individen känner att 

det är viktigt med förändring och samtidigt tror sig ha förmågan att genomföra den. 

Motiverande samtal som metod 

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som idag används inom 

flera områden (Holm Ivarsson, Ortiz & Wirbing 2013). Upphovsmannen till MI är en 

amerikansk psykolog och professor vid namn William R. Miller (a.a.). Han började 

utveckla metoden i början av 1980-talet och kom senare att samarbeta med Stephen 

Rollnick, professor, psykolog och metodutvecklare på området rådgivning inom hälso- 

och sjukvården (a.a.). Miller och Rollnick (2013) beskriver metoden med hjälp av tre 

olika definitioner: 

Lekmannens definition: Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsstil 

som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring. 

Praktikerns definition: Motiverande samtal är en personcentrerad rådgivningsstil 

för att ta itu med vanliga problem med ambivalens till förändring. 

Teknisk definition: Motiverande samtal är en samarbets- och målinriktad 

kommunikationsstil som riktar särskild uppmärksamhet mot förändringens språk. 

Den är avsedd för att stärka personlig motivation och åtagande för ett specifikt 

förändringsmål genom att framkalla och utforska personens egna skäl för 

förändring inom en accepterande och medkännande atmosfär. 

(Miller & Rollnick, 2013, s.47). 

Grundtanken inom MI är, enligt Orth-Gomér och Perski (2008), ett samtal som bygger 

på förtroende och empati där bemötandet är viktigt och att ha ett aktivt lyssnande, för att 

göra det möjligt att kunna stärka individens motivation till beteendeförändring. 

Miller och Rollnick (2013) beskriver grundkonceptet ytterligare när det pratar om andan 

inom MI och beskriver den inre känslan och tanken som man har när man tillämpar MI 
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med hjälp av de fyra nyckelementen: partnerskap, acceptans, medkänsla och 

framkallande. Med partnerskap menar Miller och Rollnick (2013) att MI inte utförs mot 

eller till någon utan istället för och med en person. De liknar samtalet vid en dans 

snarare än en brottningsmatch, hjälparen styr men det krävs partnerskap och förmåga att 

inte snubbla eller trampa den andre på tårna. Som hjälpare är du heller inte experten i 

sammanhanget utan det är personen själv som är expert på sig själv, det handlar därför 

om att förstå det som berättas och inte om att försöka tvinga på personen din egen syn 

(a.a.). Acceptans beskriver Miller och Rollnick (2013) med hjälp av de fyra aspekterna 

absolut värde, äkta empati, stöd för autonomi och bekräftelse. 

Man visar respekt för varje persons absoluta värde och potential som människa, 

känner igen och stödjer varje persons oåterkalleliga autonomi att välja sin egen 

väg, söker genom äkta empati att förstå den andra personens perspektiv och 

bekräftar personens styrkor och strävanden. (a.a., s.36) 

Medkänsla handlar om att underlätta för den andre personen att må bra genom att ha 

hjärtat på rätt ställe och det handlar inte om att lida med personen (Miller & Rollnick, 

2013). Med framkallande menar Miller och Rollnick (2013) att individen har det den 

behöver inom sig och att uppgiften för hjälparen är att hitta och framkalla detta, där det 

viktigaste i sammanhanget är att hitta och fokusera på personens styrkor och resurser 

snarare än brister. 

Flödet i MI beskrivs med hjälp av fyra processer som illustreras som trappsteg (se Figur 

1), varje ytterligare steg som tas bygger på de tidigare processerna som skett, men det 

kan även hända att man i ett samtal förflyttas uppför och nerför trappan flera gånger 

(Miller & Rollnick, 2013). 

 

Engagerande är den första processen och Miller och Rollnick (2013) beskriver att det 

då främst handlar om att skapa en fungerande relation mellan de båda parterna. Att 
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skapa engagemang innebär inte bara att vara vänlig och trevlig utan även om att etablera 

en ömsesidig förtroendefull och respektfull hjälpande relation (a.a.). Holm Ivarsson, 

Ortiz och Wirbing (2013) nämner att man ibland misslyckas som samtalsledare med att 

skapa ett samarbetsklimat och individen uttrycker motstånd genom att bli 

försvarsinriktad. När det händer kan situationen lösas genom att försöka rulla med 

motståndet genom att göra en bekräftande reflektion och fortsätta med en öppen fråga 

och inte försöka argumentera emot (a.a.). 

Vidare beskriver Miller och Rollnick (2013) fokuserande som att lägga fokus på en 

särskild agenda och orsaken till att personen kom, d.v.s. man utvecklar och fortsätter 

samtalet i en specifik riktning. 

Framkallande menar Miller och Rollnick (2013) handlar om att locka fram individens 

egen motivation till förändring med hjälp av individens egna idéer och känslor kring 

varför och hur det skulle kunna gå till. De påpekar också att framkallande även kan ses 

som själva kärnan inom MI och fokus ligger på att låta personen uttala egna argument 

och tala sig själv in i förändring. Det innebär att hjälparen bör undvika 

rättningsreflexen, alltså inte säga till personen vad som är fel och försöka övertyga 

honom/henne om att göra det rätta (a.a.). Ambivalens är det vanligaste stället att fastna 

på mot en förändring, menar Miller och Rollnick (2013), vilket handlar om att personer 

ofta ser både fördelar med en förändring och med att inte genomföra den. Processen 

framkallande handlar därför om att ta fram argumenten som personen redan har och 

stärka den motivation som redan finns där för att ta sig ur ambivalensen (a.a.). Viktigt är 

även att inte bara fokusera på skälen till förändring utan även förmågan till förändring 

och försöka stärka individens tro på sig själv vilket i sin tur stärker individens 

motivation (Holm Ivarsson, Ortiz & Wirbing, 2013). 

Planerande är den sista processen som sker när individens motivation har kommit dit 

hän att han/hon är redo och beredd att genomföra en förändring, vilket märks genom att 

personen talar mer om när och hur än varför en förändring ska ske (Miller & Rollnick, 

2013). Här menar Miller och Rollnick (2013) att det är viktigt att lyssna in individens 

egna lösningar och främja dennes autonomi. 
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Målet med MI är förändring menar Barth och Näsholm (2006) och de nämner att frågan 

först är om det ska ske en förändring och att först därefter kan man börja fokusera på 

hur den ska ske. Miller och Rollnick (2013) poängterar även vid flera tillfällen vikten av 

att individen själv talar sig in i förändring och Holm Ivarsson (2012) beskriver detta på 

ett talande sätt när hon menar att framgång inom MI nås när personen ses som en 

blomma, vi kan ge den gynnsamma förhållanden men vi kan inte förmå den att växa och 

utvecklas det måste den göra själv. 

Genom de olika processerna i MI så sker samtalet med hjälp av frågor och vissa centrala 

kommunikationsfärdigheter (Miller & Rollnick, 2013). Inom MI används framförallt 

öppna frågor för att inbjuda personen till att reflektera och utveckla sitt eget resonemang 

för förändring (a.a). Miller och Rollnick (2013) nämner även att det är viktigt att 

bekräfta, använda sig av reflektivt lyssnande, summera/sammanfatta vid jämna 

mellanrum och bara ge information och råd om personen ber om det eller om 

samtalsledaren först frågat om tillåtelse. De fem beskrivna färdigheterna blir inte i sig 

MI men de utgör bra förutsättningar för att kunna genomföra och bedriva MI på ett 

skickligt sätt (a.a.). 

Utöver samtalsfärdigheterna så nämns ett antal verktyg som kan vara bra att använda i 

samtalet. Barth och Näsholm (2006) nämner först och främst ambivalenskorset, alt. 

fyrfältstabellen, som handlar om att rita upp de positiva och negativa bitarna som finns 

både med att genomföra en förändring och med att inte göra en förändring. Där är också 

tanken att individen själv får vara med och välja i vilken ordning varje rubrik ska 

utforskas (a.a.). Vägkorsningen är ett annat verktyg som handlar om de vägval som 

personen står inför i framtiden (Barth & Näsholm, 2006). Där går det att endera 

presenterar ett hypotetiskt vägval som individen får se eller så ritas vägkorsningen upp 

successivt under samtalet (a.a.). Meny-Agenda är ett tredje verktyg som handlar om att 

man innan samtalet ritar upp t.ex. sex fält och i tre av dem skriver upp vad som ska 

diskuteras och i de fält som lämnas öppna får individen själv fylla i samtalsämnen som 

denne tycker är viktigt att prata om (Barth & Näsholm, 2006). När menyn är skriven får 

individen sedan välja ut vad av alla sex ämnen som är viktigast att börja med (a.a.). 

Holm Ivarsson, Ortiz och Wirbing (2013) nämner ett ytterligare verktyg som benämns 

skalfrågor. Tanken med dessa är att de ska ge en bra bild över hur klientens motivation 
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ser ut för att på ett bra sätt kunna få individen att prata om förändring (a.a.). Det handlar 

om att individen skattar sin motivation på en skala mellan 1-10 och att samtalsledaren 

därefter frågar vad som skulle behövas för att personen skulle skatta sig högre 

respektive vad som gjorde att han/hon inte skattade sig lägre (a.a.). 

Arbetsförmedlingens uppdrag och utbildning i MI 

Arbetsförmedlingen är den myndighet som har det största ansvaret för att hjälpa 

personer att få och behålla ett arbete (Vahlne Westerhäll, Bergroth, & Ekholm, 2009). I 

SFS (2007:1030) finns instruktioner kring hur Arbetsförmedlingen ska verka, deras 

uppdrag och vilka mål som ska nås. Där beskrivs bland annat Arbetsförmedlingens 

övergripande mål som handlar om att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom 

att till exempel matcha arbetssökanden och arbetsgivare med varandra och prioritera 

dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Vidare nämns att 

Arbetsförmedlingen ska arbeta för att öka sysselsättningen för de personer som är 

arbetslösa och bland annat utforma verksamheten så att den anpassas utifrån den 

enskildes förutsättningar (SFS 2007:1030). På Arbetsförmedlingen vilar även det 

samordnande ansvaret för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. De arbetar 

dessutom förebyggande för att inte ungdomar ska hamna i utanförskap och kriminalitet 

och de har förutom det även ett fördjupat ansvar för att få långtidssjukskrivna tillbaka 

till arbetslivet (Arbetsförmedlingen, 2013). 

Samhällsansvaret för att skapa förutsättning för de mest utsatta på arbetsmarknaden, att 

nå egenförsörjning, vilar på Arbetsförmedlingen och de beskriver själva att deras mål 

handlar om att: 

… öka sysselsättningen och skapa social inklusion så att fler människor får vara en 

del av ”föreningen Sverige”. (Arbetsförmedlingen, 2013, s. 3). 

Förutom den service som Arbetsförmedlingen erbjuder samtliga inskrivna så kan de 

som behöver extra stöd få ta del av specifika arbetsmarknadspolitiska program som t.ex. 

programmen jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar 

(Arbetsförmedlingen, 2013). Därutöver lämnas även olika former av anställningsstöd 

till arbetsgivare för att stimulera anställningar och då i första hand för personer som har 

svårt att konkurrera om de arbeten som finns lediga (a.a). 
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Vad gäller den arbetslivsinriktade rehabiliteringen så innebär Arbetsförmedlingens 

uppdrag att de ska erbjuda den som är i behov av särskilt stöd både utredande, 

vägledande, rehabiliterande och/eller arbetsförberedande insatser (SFS 2000:628). 

Arbetsförmedlingen samarbetar med Försäkringskassan där verksamhetens syfte är att 

fler individer med nedsatt arbetsförmåga p.g.a. funktionsnedsättning eller ohälsa ska 

kunna börja arbeta igen (Arbetsförmedlingen, 2013). På Arbetsförmedlingens hemsida 

går att läsa att de även samarbetar med andra myndigheter för att resurserna ska 

användas mer effektivt och de nämner att genom samverkan så kan myndigheter ta 

tillvara varandras olika kompetenser och kunskaper som gör att rehabiliteringen till 

arbete underlättas för den enskilde (Arbetsförmedlingen, 2014a). Eftersom personer i 

rehabilitering till arbete kan behöva hjälp från olika professioner arbetar ett flertal olika 

specialister inom Arbetsförmedlingen och då framförallt leg. psykologer, leg. 

arbetsterapeuter, leg. sjukgymnaster och socialkonsulenter (Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Socialstyrelsen, & Sveriges kommuner och landsting, 2011). 

Specialisterna arbetar konsultativt på uppdrag av arbetsförmedlarna och kan ge extra 

stöd och hjälp med olika väglednings- och utredningsinsatser samt med anpassning av 

arbetsplatsen (a.a.). 

Enligt M. Lemón (personlig kommunikation, 23 januari, 2014) har ett flertal av 

Arbetsförmedlingens specialister fått genomgå (eller går) en utbildning i MI där syftet 

bland annat var att öka medarbetarnas förståelse för vilka svårigheter som individer kan 

möta vid omställning/förändring samt ge kunskap om hur man med förhållningssätt och 

samtalsteknik kan möta dessa personer. Målet var: 

… att ge deltagarna kunskap om och färdigheter i att tillämpa Motiverande samtal 

(MI) samt ge förståelse för hur samtalstekniken kan användas och i vilka 

sammanhang den är tillämplig. (M. Lemón, personlig kommunikation, 23 januari, 

2014) 

Enligt T. Wass (personlig kommunikation, 28 april, 2014) introducerades utbildningen i 

MI för att bland annat. följa den utveckling som sker vad gäller metoder och arbetssätt 

idag, där MI är ett bra exempel. Vidare nämner han att MI ska användas av 

specialisterna när det behövs och att det är en samtalsmetod som går att kombinera med 

ett flertal andra metoder. På Arbetsförmedlingens intranät VIS beskrivs MI kunna 

användas främst gentemot individer som står inför en större omställning och känner en 



 
 

15 

osäkerhet som kan medföra att personen har svårt att ge sig in i det arbete som 

omställningen medför. Vidare nämns att MI kan underlätta processen med att bearbeta 

ambivalens eller motstånd och dessutom passar MI bra att använda när personen 

betraktas som omotiverad eller ovillig till förändring (a.a.). 

Tidigare forskning 
MI introducerades främst i syfte att hjälpa personer med alkoholrelaterade problem att 

ändra sina alkoholvanor (Miller & Rollnick, 2013) och idag finns flera studier som 

bekräftar metodens positiva effekt och användbarhet i sammanhanget (Carey, Carey, 

Maisto, & Henson, 2006; Carroll et al, 2006; Thush et al. 2009). 

Senare har MI även använts i andra sammanhang som t.ex. i en studie av Resnicow et 

al. (2001) där MI visade sig vara effektivt för att hjälpa personer att öka sitt intag av 

frukt och grönsaker. MI har även testats i samband med viktnedgång genom att hjälpa 

individer att öka sin dagliga fysiska aktivitet (Hardcastle & Hagger, 2011). I en annan 

studie av Hardcastle, Blake och Hagger (2012) så användes MI på ett liknande sätt där 

det visade sig att MI är en effektiv metod för att öka den fysiska aktiviteten bland 

personer med låg socioekonomiskstatus. De upptäckte också att de personer som 

deltagit i mer än två MI-samtal visade ett bättre resultat än de som enbart deltagit i ett. 

Flertal studier visar även att MI kan vara användbart på distans via telefonsamtal 

(Campbell et al, 2009; Cook, Emiliozzi, Waters, & El Hajj, 2008; van Keulen et al, 

2011). 

Vid implementering av MI så visade det sig i en studie att personer som deltagit i enbart 

självstudier inte uppmätte någon signifikant förbättring i MI-kompetens (Miller, Yahne, 

Moyers, Martinez, & Pirritano, 2004). Bennett et al (2007) menar att handledning i form 

av feedback och coachning efter inledande träning är ett mer effektivt sätt att lära ut MI 

på där kompetens i utövandet eftersträvas. Mitcheson, Bhavsar och McCambridge 

(2009) fann likaså att handledning är viktigt och inte bara i början utan även under 

fortsatt utövande och träning för att uppnå ännu högre kompetens och färdighet i att 

använda MI. Studier visar sedan att ju mer hjälparen följer MI-principerna, utifrån 

kodning av samtalen, desto bättre samarbetsrelation och mer förändringsprat från 

individens sida (Delwyn et al., 2006). 
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I samband med återgång till arbete har program med inslag av MI bland annat visat sig 

kunna vara en bra hjälp för personer med HIV/AIDS (Martin, Chernoff, Buitron, 

Comulada, Liang, & Wong, 2012). Vidare finns andra studier som på samma sätt visar 

att MI haft positiv effekt i samband med rehabilitering till arbete och då i kombination 

med andra evidensbaserade metoder, i bland annat en studie där personerna erbjöds MI 

eller Individual Placement and Support (IPS) beroende på var i förändringen de befann 

sig utifrån Stage of Change (Larson, Barr, Kuwabara, Boyle, & Glenn, 2007). Larson 

(2008) menar även han att det kan vara effektivt att kombinera MI med andra 

evidensbaserade metoder som t.ex. Supported employment och Wagner och McMahon 

(2004) ger dessutom förslag på användning av MI i samband med arbetsträning eller vid 

arbetsförmågeutredningar. 

Studiens syfte 
Syftet med den här kvalitativa intervjustudien var att undersöka vilka möjligheter och 

begränsningar som specialisterna på Arbetsförmedlingen upplever med MI i samband 

med rehabilitering till arbete.  
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METOD 

Studien har utgått ifrån den kvalitativa forskningsstrategin som lägger stor vikt vid ord 

och på hur individen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) nämner även att kvalitativ forskningsstrategi i huvudsak utgår ifrån ett 

induktivt synsätt vilket innebär att teorin skapas och blir en följd av forskningen. 

Undersökningens design, har varit densamma som i en tvärsnittsdesign, vilket Bryman 

(2011) bland annat beskriver som en studie som genomförs på flera fall vid ett tillfälle. 

Tvärsnittsdesign är mer vanligt inom kvantitativ forskningsstrategi men förekommer 

även inom den kvalitativa (a.a.). Varför fallstudie, som är en mer kvalitativ inriktning, 

inte valdes som design beror på att dess syfte är mer djupgående och tanken där är att 

förklara den komplexitet och specifika natur som ett visst fall uppvisar (a.a.) vilket 

ansågs ligga djupare än fokus för denna studie. Bryman (2011) menar också att när det 

inte är fallet utan själva urvalet som utgör analysenheten så bör designen liknas vid 

tvärsnittsdesign. 

Eftersom syftet med studien var att undersöka specialisternas upplevelse av MI valdes 

en kvalitativ forskningsmetod då tyngden där ligger på personens egna uppfattningar 

(Bryman, 2011). Det finns flera kvalitativa datainsamlingsmetoder där kvalitativa 

intervjuer ansågs vara den metod som lämpade sig bäst i föreliggande studie. Vidare 

nämner Bryman (2011) att forskare som har ett tydligt fokus och vill ta sig an specifika 

frågeställningar sannolikt kommer att använda sig av en semistrukturerad intervju och 

då denna studie hade ett tydligt fokus valdes därför semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. 

Urval 
Den population som valdes att studeras var specialisterna på Arbetsförmedlingen som 

någon gång gått en utbildning i MI. Eftersom studien skulle genomföras under en 

begränsad tid så avgränsades urvalet till Västernorrland och Jämtlands län, främst för att 

göra studien möjlig och säkerställa en välarbetad analys. Under studiens gång kom dock 

urvalet att breddas till närliggande områden eftersom det uppstod svårigheter i att få tag 

i respondenter. Hänsyn till kön, ålder eller andra karakteristika togs inte utan det som 

krävdes var anställning på Arbetsförmedlingen samt att de genomgått eller gick en 
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utbildning i MI genom Arbetsförmedlingen alternativt på egen hand genom annan 

utbildningsanordnare. 

Kontakt med chefer på Arbetsförmedlingen i Västernorrland och Jämtland togs för att få 

tillgång till namn och mailadresser till de medarbetare som stämde överens med urvalet, 

tips från medarbetare på andra som gått eller gick utbildning i MI togs även emot. Då 

det visade sig svårt att få kontakt med respondenter på grund av olika organisatoriska 

och strukturella förändringar på ett flertal kontor så kom ett bekvämlighetsurval att 

genomföras med den betydelsen att de första namnen som kom in på medarbetare som 

gått eller gick utbildning i MI blev de medarbetare som valdes ut och fick inbjudan att 

delta. 

Procedur 
Trots att studien har ett induktivt synsätt, alltså syftar till att generera snarare än pröva 

teori (Bryman, 2011), inleddes undersökningen med en litteraturgranskning eftersom 

Backman (2008) nämner att en sådan bland annat är bra för att ge en översikt över den 

kunskap som finns inom området och visa betydelsen av ett problem. En artikelsökning 

gjordes därför i referensdatabaserna: Swepub, Academic Search Elite, ProQuest Social 

Science, Pubmed (Medline) och Arbline. Enbart de artiklar som var publicerade i 

vetenskapligt granskade tidskrifter användes. Sökningen genomfördes, med en 

kombination av ämnesorden (Mesh termer och Theasurs) arbetslivsinriktad 

rehabilitering, motivation och motiverande samtal samt ordens engelska motsvarighet 

vocational rehabilitation, motivation och motivational interviewing. I uppkomna artiklar 

och övriga litteraturreferenser granskades referenslistorna för att hitta ytterligare 

forskning. 

Eftersom semistrukturerade intervjuer genomförs med hjälp av en intervjuguide 

inleddes datainsamlingen med att säkerställa frågorna i guiden genom att provintervjua 

en person som arbetar med MI. Efter provintervjun justerades intervjuguiden och några 

frågor lades till. Själva provintervjun har exkluderats i resultatet, dess syfte var att testa 

intervjuguiden samt skapa ett tillfälle att testa intervjuteknik. 



 
 

19 

De personer som valdes ut fick först ta del av informationsbrevet, se Bilaga I, via e-

post. När svar kommit in från respondenterna, totalt fyra stycken, att de önskade delta 

togs kontakt med var och en varpå gemensam dag och tid för att träffas bestämdes. 

Respondenterna fick själva välja plats för intervjun för att ge så goda förutsättningar 

som möjligt för personen att känna sig avslappnad vid intervjutillfället. En av 

intervjuerna kom även att utföras via telefon på grund av det geografiska avståndet. 

Varje intervju genomfördes utifrån den slutgiltiga intervjuguiden, se Bilaga II, men 

frågorna ställdes inte alltid i samma ordning. Punkterna under varje fråga ställdes enbart 

om personen inte redan i sitt svar svarat på frågan och dessa stödfrågor fanns enbart 

med för att få med allt vid intervjusituationen. Intervjuerna spelades även in för att 

säkerställa dokumentationen. Även anteckningar genomfördes utifall att inspelningen 

inte skulle fungera, vilket den sedan visade sig göra alla gånger. Författarna, till den här 

studien, delade på huvudansvaret för intervjuandet och båda ställde frågor under 

intervjuerna. 

Dataanalys 
Det insamlade datamaterialet, i form av inspelade intervjuer, transkriberades d.v.s. 

skrevs ner ordagrant från ljud till text eftersom det, enligt Bryman (2011), skapar goda 

förutsättningar för att genomföra en noggrann analys. Utifrån de nedskrivna 

intervjuerna gjordes därefter en kvalitativ innehållsanalys, vars fokus ligger på att 

beskriva variationer genom att försöka identifiera skillnader och hitta likheter i 

textinnehållet (Lundman & Graneheim Hällgren, 2008). 

Hela analysprocessen genomfördes utifrån Lundman och Graneheim Hällgrens (2008) 

beskrivning av de olika stegen i innehållsanalysen. Innehållsanalysen inleddes i och 

med det med att identifiera ord eller meningar i intervjutexterna som genom sitt innehåll 

hörde ihop, s.k. meningsenheter. Därefter kortades meningsenheterna ner till mindre 

text fast med samma innehåll och kallades då för kondenserade meningar. De 

kondenserade meningarna reducerades i sin tur ner till koder som beskrev den 

huvudsakliga kontexten. De koder som sen visade sig ha ett liknande innehåll 

placerades in i kategorier. En kategori innehöll en stor mängd koder varpå subkategorier 

skapades. Hela analysen, se exempel i Bilaga III, hölls på en låg abstraktions- och 

tolkningsnivå s.k. manifest analys, vilket innebar att analysen så långt det gick hölls så 
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nära den ursprungliga texten som möjligt. En viss grad av tolkning skedde dock genom 

att det ibland antogs att det var MI som personen talade om även om det i meningen inte 

sas uttryckligen utan enbart gick att tolka utifrån tidigare ställda fråga. Lundman och 

Graneheim Hällgren (2008) menar även att en viss grad av tolkning behövs för att 

resultatet ska bli begripligt och meningsfullt. 

För att säkerställa att analysen genomfördes på ett korrekt sätt och inte färgades för 

mycket av egna uppfattningar genomförde författarna, till den här studien, först 

analysen var för sig. Därefter diskuterades innehållsanalysen tillsammans med varandra 

och även med handledaren för att se till så att analysen hölls på en manifest nivå. 

Forskningsetiska överväganden 
När det gäller de grundläggande forskningsetiska principerna, som bland annat gäller 

för svensk forskning, nämner Bryman (2011) informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Med informationskravet menar han att deltagarna ska informeras om syftet med studien 

och de moment som ingår i undersökning samt få veta att deras deltagande är frivilligt 

och att de kan avbryta sitt deltagande när de vill utan förklaring. Informationskravet 

uppfylls i föreliggande studie främst genom informationsbrevet, se Bilaga I, som 

intervjupersonerna fick ta del av innan studien. Dessutom informerades de än en gång 

vid själva intervjutillfället om undersökningens syfte samt att deras deltagande är 

frivilligt och att de när som helst kan välja att avsluta sin medverkan utan förklaring. 

Samtyckeskravet nämner Bryman (2011) går ut på att deltagaren själv har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Med anledning av detta fick deltagarna även skriftligt 

skriva under att de valt att delta innan intervjun påbörjades. Vid telefonintervjuerna 

spelades samtycket in efter att informationsbrevet gåtts igenom och respondenten getts 

möjlighet att ställa frågor kring studien, allt för att styrka att ett informerat samtycke 

getts och att personen själv valt att delta och getts möjlighet att när som helst avbryta 

sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet innebär, enligt Bryman (2011), att uppgifter om de personer som 

deltar ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Resultatet presenteras därför 
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på ett sätt som gör att det inte går att spåras till enskilda personer utan det är enbart 

individen själv och författarna för studien som har kännedom om vem som svarat vad. 

Slutligen nämner Bryman (2011) nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som 

samlas in om enskilda personer endast får användas för studiens syfte. Detta krav 

uppfylls genom att materialet enbart har använts i föreliggande studie och för det redan 

presenterade syftet. 

Därtill tillkommer att studien inte får medföra skada för deltagarna, inte göra intrång på 

deltagarnas privatliv (om de inte samtyckt till att delge den informationen) och 

deltagaren får heller inte föras bakom ljuset genom att forskaren beskriver sin 

undersökning som något annat än vad den är (Bryman, 2011). Eftersom hänsyn tagits 

till de ovannämnda principerna och själva undersökningen är utformad så att alla 

nämnda etiska riktlinjer efterföljs så anses inga etiska problem ha uppstått i 

föreliggande studie. Deltagarna utgjordes heller inte av en utsatt grupp i samhället, 

vilket om så förelegat hade krävt ytterligare etiska överväganden, enligt Bryman (2011). 
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RESULTAT 

Syftet var att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som specialisterna på 

Arbetsförmedlingen upplever med MI i samband med rehabilitering till arbete. Nedan 

följer en redovisning av det resultat som de semistrukturerade intervjuerna medförde, 

presenterade utifrån kategorier och underkategorier som skapades genom 

innehållsanalysen. Totalt framkom två huvudkategorier; Möjligheter med MI och 

Begränsningar för användandet. Under Möjligheter med MI skapades i sin tur fyra 

subkategorier; MI ger positiva effekter för individen, Använda olika tekniker och 

verktyg i samtalet, Kunna anpassa användandet och Använda MI vid olika tillfällen. 

Möjligheter med MI 
Möjligheterna baseras både utifrån hur MI används idag och hur intervjupersonerna 

uttrycker att MI borde kunna användas. 

MI ger positiva effekter för individen 

Det framkom att MI ger ett flertal positiva effekter för individerna, bland annat nämndes 

att metodens kärna stärker individens autonomi och bidrar till personens egen process. 

Där poängterades även tanken med MI som beskrivs handla om att den som leder 

samtalet inte bör bestämma, utan att personen själv ska gå från tanke till handling 

genom att fatta egna beslut, vilket då leder till en hållbar lösning. Dessutom genom att 

använda olika MI färdigheter t.ex. återkoppling och reflektioner så får personen hjälp att 

rusta sig själv, personen känner sig sedd och får en stärkt tilltro till sig själv och sin 

förmåga. 

Vidare nämns MI underlätta i arbetet med att identifiera en målbild och ta reda på vad 

individen vill få ut av insatsen. Genom att använda MI så nås kärnan, essensen i 

samtalet plockas fram och man snurrar inte runt i ovidkommande saker. En 

intervjuperson menar även att det kan vara till hjälp för en individ att komma över 

hinder och begränsningar, t.ex. när en person har fastnat och bara ser sina fysiska 

begränsningar. En annan nämner MI i samband med motstånd på följande sätt; 

… det här med motstånd det är så himla lätt att som professionell att komma med 

förslagen. Jag brukar tänka motstånd efter motstånd va och ibland så lockas vi in i 

att vi möter den här personen inte vill och så kommer vi med förslag och då har vi 
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ju redan börjat möta motståndet med ett annat motstånd och då fastnar man ju i 

det där. Så där tror jag motiverande samtal är en snabbare väg över ett motstånd. 

Vidare påpekas att genom att samtala om de inre tankarna och att tydliggöra skillnaden 

mellan ambivalens och att vara omotiverad så kan MI hjälpa en person att hitta sina 

egna drivkrafter, metoden blir en hjälp för att kunna klargöra och stärka personens 

motivation. 

Använda olika tekniker och verktyg i samtalet 

Alla intervjupersoner har utifrån sina erfarenheter beskrivit att de använder sig utav 

olika tekniker och verktyg som finns i MI. De flesta uttrycker att tekniken och 

verktygen är till för att få en person att hitta sin lösning och sina beslut och MI benämns 

som jag-stärkande insatser. Vilket visas genom att de bland annat styr samtalet på ett 

respektfullt sätt utifrån individens egen idé. En intervjuperson formulerar det på 

följande sätt: 

… ja det är ju att en teknik att förhålla sig i ett samtal med en sökande så att den 

sökande själv kommer fram till vad den personen vill å också att personen kan se 

vad om det finns hinder eller svårigheter att personen kan komma fram till hur den 

ska hantera dem svårigheter som finns. 

Flera använde sig av olika samtalsmallar som hjälp i samtalet för att veta vad samtalet 

ska handla om, där individen även själv fick möjlighet att fylla i egna samtalsämnen. 

Exempel på vad som mer använts i sammanhanget var, skalor, öppna frågor, 

reflektioner och att sammanfatta. MI uttrycks även vara ett bra verktyg för att utforska 

ambivalensen och bemöta motstånd. Förutom det så används MI också för att kunna 

prata om de egna resurserna och förmågorna på ett bra sätt och plocka fram det som är 

positivt med en förändring. 

… utan det är mer verktyg till att stärka personens autonomi. Det tycker jag är 

centralt och utforska ambivalensen; det har jag sagt några gånger nu känner jag. 

Men handlar det om att utforska ambivalensen för att våga och orka ta steget mot 

att våga göra en praktik för att pröva min arbetsförmåga, då är ju MI användbart 

här. … sen finns det ambivalenskorset till exempel; det här för- och nackdelar med 

det gamla och för- och nackdelar med det nya. 

Vidare nämns MI vara en teknik som är bra för att få individen att säga och hitta något 

positivt med sin situation. I samtliga intervjuer nämndes att det bland annat handlar om 
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att lyssna och förstå personen och föra över en positiv känsla som han/hon får med sig 

efter samtalet. 

Kunna anpassa användandet 

En del uttrycker att de inte använder MI precis så strukturerat som de lärde sig under 

utbildningen utan att de anpassar användandet. Bland annat beskrivs det genom den 

möjlighet som nämns att man kan välja ut vilka verktyg som man vill använda och från 

gång till gång själv avgöra vad i MI som passar att använda. Överlag uttrycks även en 

tilltro och en positiv känsla för metoden och MI har gett de flesta en bra tankestruktur 

som de har med sig i samtalen. 

Det är som jag sagt tidigare att i all kontakt med personer som jag träffar så finns 

ju ändå den här metoden med i bakhuvudet, sen hur mycket jag utvecklar den i 

varje samtal det kan se lite olika ut. 

En intervjuperson nämner också att MI skulle kunna vara bra i kombination med andra 

verktyg, där flera påpekar att de troligtvis redan idag kombinerar MI med andra 

metoder. 

Använda MI vid olika tillfällen 

MI beskrivs kunna passa bättre eller sämre vid olika tillfällen beroende på både vilka de 

träffar och vilket uppdrag de fått ifrån arbetsförmedlaren. Genomgående nämns att MI 

passar bra vid första mötet när de inte känner individen eller när individen upplevs som 

ambivalent. MI kan även användas vid utredningar och anpassning men en 

intervjuperson menar att MI passar bäst efter utredningen. Framförallt eftersom det är 

många frågor att svara på och det lämnas inget utrymme för individen att reflektera 

under själva utredningen. 

Vidare finns det olika målgrupper, förutom personer med missbruk, som MI fungerar 

bra gentemot. En intervjuperson nämner att MI kan vara bra att använda i samtal med 

personer som är nyanlända till Sverige. 

… och som sagt etableringsuppdraget så småningom tror jag också vara bra med 

MI prat, kvinnor som aldrig har varit ute i arbetslivet som är analfabeter, nämen 

det är så många hinder som finns va men att just tänka tanken om en, om en 

förändring istället för att bara säga att här i Sverige jobbar kvinnorna, du ska 

också ut, utan att bara få tänka att vad skulle hända om du skulle komma ut, vad 

skulle det kunna innebära för dig, kanske … 
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Andra exempel på målgrupper där det framkommer att MI fungerar är mot personer 

med stressproblematik som ofta har generell smärta och mot personer som står långt 

ifrån arbetsmarknaden där MI kan vara en hjälp för att komma förbi hinder och hitta 

lösningar. 

Sammanfattning 

Möjligheterna med MI handlar främst om de positiva effekterna som MI medför. 

Genom att använda MI så skapas möjligheter för individerna att känna både delaktighet 

i processen och motivation. Dessutom används ofta grundtanken i MI och metoden 

upplevs vara bra eftersom den går att anpassa, det går att välja verktyg utifrån situation. 

MI används ofta i kombination med andra metoder och MI går även att använda i det 

flesta sammanhang där den nämns kunna fungera extra bra gentemot personer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden av olika anledningar exempelvis de med fysiska problem 

eller nyanlända som kanske aldrig haft en anställning tidigare. 

Begränsningar för användandet 
En svårighet som är genomgående i intervjusvaren är att flera metoder går in i varandra 

och att MI är svår att urskilja. Det finns stora likheter med andar metoder och det är 

ibland svårt att veta vad som är vad. 

Åh om det här, hur mycket som är MI och vad som är lösningsfokuserat, eh, det är 

lite svårt att svara på. 

En del uttrycker även att de inte har MI ”up to date” eftersom det var längesedan vissa 

gick utbildningen. Det nämns också att det så lätt försvinner i det dagliga arbetet och att 

det är svårt att hitta tid för att reflektera och hinna prata om MI så att de aktualiseras. 

… vi hade ett väldigt högt arbetstempo där så det var knappt att jag hade tid att gå 

utbildningen, nästan ett stressmoment att gå den, så det är dilemmat för oss tycker 

jag, går man en utbildning och man hinner nästan inte i komma hem och reflektera 

över hur kan jag använda det här, och kanske läsa den litteratur man har fått, och 

det tycker jag är ett stort dilemma … 

Det uttrycks också en önskan om att få fräscha upp sina kunskaper genom att öva mer, 

få en ordentlig uppföljning och samtidigt fundera kring hur mycket MI som använts och 

hur det har använts. De som gått utbildningen nyligen har istället nämnt vikten och 

betydelsen av att kunna peppa varandra i användandet eftersom flera nu gått den. 
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Flera av intervjupersonerna nämner även att de inte använder MI fullt ut men de kan 

inte riktigt svara på vad i MI som de inte använder. De som nämns är att det saknas tid 

och resurser för att kunna genomföra flera MI samtal med en person enbart för att stärka 

dennes motivation. Men om tid fanns skulle MI kunna användas mer. 

Dessutom poängteras att olika metoder inte alltid passar alla människor och MI nämns 

inte alltid kunna användas fullt ut mot vissa målgrupper. Framförallt nämns MI vara 

svårt att använda gentemot personer med utvecklingsstörning eller 

begåvningshandikapp eftersom vissa modeller/verktyg, exempelvis ambivalenskorset 

och vägkorsningen, har en för hög abstraktionsnivå. Dessutom kan öppna frågor behöva 

anpassas och begränsas så att frågorna blir begripliga när de används gentemot personer 

med kognitiva svårigheter. Istället för att ställa frågan ”berätta om ditt liv” så blir det 

lättare med en fråga som är mer begränsad i tid t.ex. ”kan du berätta om hur det var att 

börja skolan, om vi börjar när du var 6 år”. 

Sammanfattning 

MI är svår att urskilja från andra metoder då det finns flera likheter. Dessutom är det 

svårt att hålla MI aktuellt då det lätt försvinner i det dagliga arbetet. I sammanhanget 

nämns uppföljning och att kunna peppa varandra som ett bra sätt för att komma förbi 

dessa begränsningar. Viss begränsning nämns även vad gäller att kunna använda alla 

verktyg i MI gentemot alla personer. 
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DISKUSSION 

Först förs en diskussion kring MI:s användbarhet i samband med rehabilitering till 

arbete och därefter en diskussion kring kvalitén i genomförda studie. 

Möjligheter och begränsningar 
Intervjupersonerna anser att genom att använda MI så stöds autonomin och metoden 

bidrar till att individen blir delaktig i sin process eftersom han/hon själv är med och 

hittar sitt beslut. Desamma menar Miller och Rollnick (2013) och nämner autonomi och 

delaktighet som en grundläggande tanke och idé inom MI.  I resultatet, för den här 

studien, visade sig MI även vara en bra hjälp för att komma förbi ambivalensen och 

klargöra och stärka individens motivation till förändring samt för att öka tron på den 

egna förmågan. Eftersom Berglind och Gerner (2002) nämner att både delaktighet, 

motivation och tro på den egna förmågan är faktorer som är betydelsefulla för att uppnå 

ett positivt resultat i rehabiliteringsprocessen så anser författarna, för föreliggande 

studie, att det visar att MI är en bra metod att använda i samband med rehabilitering till 

arbete. Wagner och McMahon (2004) menar även de att MI är bra att använda i 

samband med rehabilitering till arbete eftersom MI bland annat skapar delaktighet, 

minskar motstånd och har en motivationsstärkande effekt. 

Choi, Bell och Fiszdon (2013) fann att motivation är en underlättande faktor i 

rehabilitering till arbete för personer med schizofreni och Gerner (2005) har inte 

begränsat sig till vissa målgrupper utan nämner att individens motivation och andra 

underlättande faktorerna gäller samtliga personer i rehabilitering till arbete. Detta anser 

författarna, för föreliggande studie, ge stöd till att alla målgrupper gynnas av de positiva 

effekter som MI medför, vilket med andra ord även innebär att MI är användbart 

gentemot alla målgrupper både nyanlända, personer med olika diagnoser och andra 

arbetssökande i samband med rehabilitering till arbete. Dock bör nämnas att 

intervjupersonerna, i föreliggande studie, uttrycker vissa svårigheter gentemot vissa 

målgrupper och att möjligheten där nämns som att det går att bära med sig MI konceptet 

och grundtanken i dessa samtal för att nå de positiva effekterna samtidigt som det kan 

behövas och går att anpassa användandet av verktygen och samtalsfärdigheterna utifrån 
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tillfälle och vem samtalet genomförs med för att dessa t.ex. inte ska hamna på en för 

hög abstraktionsnivå. 

MI visade sig, i resultatet för den här studien, även kunna användas vid de flesta 

tillfällen förutom vid arbetsförmågebedömningar där det rådde en något delad 

uppfattning. Wagner och McMahon (2004) menar att MI borde kunna användas i både 

arbetsutredningar och vid arbetsträning med tanke på bland annat dess grundtanke om 

delaktighet och deras resonemang och intervjupersonernas tankar påminner om 

varandra vad gäller möjligheten att bära med sig grundtanken och grundkonceptet i MI. 

Den begränsning som intervjupersonerna, i den här studien, nämner är att det inte alltid 

är möjligt att använda sig av alla samtalsfärdigheter och verktyg då det t.ex. i en 

utredning är många frågor som redan är färdigbestämda. Däremot nämner flera att det 

ändå är möjligt att ha med sig grundtanken bakom MI för att skapa delaktighet och 

mening samt för att överföra en positiv känsla som personen får bära med sig efteråt. 

Flera intervjupersoner uttrycker att det är svårt att skilja mellan MI och andra metoder 

och nämner att de förmodligen kombinerar MI med andra metoder i sitt utövande. 

Författarna, för den här studien, ser inte de i sig som en begränsning utan snarare en 

möjlighet som andra tidigare har upptäckt. Larsson (2008) nämner t.ex. att MI på ett bra 

sätt går att använda i kombination med Supported Employment. Däremot tror 

författarna, för den här studien, att det är viktigt att kunskap finns om vilken metod som 

används för att det inte ska bli en egen komponerad metod utan istället att metoderna 

kan komplettera varandra, att två skilda kvalitetssäkrade metoder fungerar i 

kombination. 

Den svårighet och begränsning som intervjupersonerna nämner för att inte kunna 

använda MI fullt ut handlar främst om resurser, att inte ha tid till reflektion och att det 

saknas tillfällen för att aktualisera kunskaperna och färdigheterna som lärts ut i MI. 

Tidigare studier (Mitcheson, Bhavsar, & McCambridge, 2009) visar att det är viktigt att 

fortsättningsvis få stöd och coachning i användandet för att nå ytterligare kompetens 

och inte tappa kunskap i metoden. Miller och Rollnick (2013) menar även att MI inte är 

en metod som bara går att läsa sig till utan att det handlar om att öva, öva och öva för att 

verkligen nå kompetens i utövandet. Dessutom nämner de att det tar tid och för att MI 
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ska gå från att vara en metod som man kan, till att man faktiskt är MI så tar det över tio 

år (a.a.). Därför tror författarna, för föreliggande studie, att det är viktigt att det ges 

tillfälle för uppföljning eller samtal kollegor emellan där man då kan motivera varandra 

och hjälpa varandra vidare för att hitta ytterligare möjligheter och användningssätt med 

MI i samband med rehabilitering till arbete. Samt att det ges tillfälle till att kunna 

uppdatera sig om metoden, hålla MI aktuellt och påminnas om vad metoden står för så 

att den lättare går att skilja från andra metoder. 

Metoddiskussion 
När forskning ska kvalitetsbedömas inom den kvalitativa forskningen så kan man 

fundera kring studiens tillförlitlighet med hjälp av de fyra delkriterierna; trovärdighet, 

överförbarhet, möjlighet att styrka och konfirmera samt pålitlighet (Bryman, 2011). 

Det finns flera beskrivningar av en social verklighet och för att skapa trovärdighet så 

måste det säkerställas att forskningen genomförts i enlighet med de regler som finns 

samt att de personer som är en del av den sociala verkligheten får tillfälle att bekräfta att 

forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). Därför har det i den här 

studien noga tagits hänsyn till både regler som finns för vald metod och de etiska 

principer som finns för forskning idag. 

Överförbarhet handlar om att beskriva den kontext som resultatet gäller i för att andra 

ska kunna veta hur pass överförbart resultatet är till liknande kontexter eller andra fall 

(Bryman, 2011). Eftersom den teoretiska bakgrunden anses vara väl beskriven så antas 

läsarna förstå i vilket sammanhang som resultatet är överförbart, nämligen enbart i 

samband med rehabilitering till arbete. Viss begränsning finns vad gäller 

överförbarheten med tanke på urvalet dock anses ändå studien ha belägg i tidigare 

studier (Larson, Barr, Kuwabara, Boyle, & Glenn, 2007; Martin, Chernoff, Buitron, 

Comulada, Liang, & Wong, 2012; Wagner & McMahon, 2004) vilket gör den säkrare 

och anses kunna gälla i sammanhanget. 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att bekräfta att man som forskare agerat 

i god tro och inte medvetet påverkat slutsatserna utifrån egna personliga intressen eller 

teoretiska inriktningar (Bryman, 2011). I den här studien kan det styrkas genom att det 
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inte ligger några personliga vinningar i att påverka resultatet i någon riktning. Dock bör 

nämnas som en svaghet att båda författarna har ett personligt intresse för metoden MI 

vilket kan ha gjort att det positiva naturligt fått större betydelse. Styrkan handlar där om 

den vikt som lades vid att verkligen hålla analysen på en manifest nivå för att inte lägga 

in egna positiva tolkningar. 

Pålitlighet handlar om att det ska finnas en utförlig och fullständig beskrivning av alla 

processer i en studie för att andra ska kunna granska och bedöma studien utifrån vad 

som gjorts (Bryman, 2011). Metoden anses vara så pass väl beskriven att ett 

pålitlighetskrav tillgodoses, dock återfinns en del svagheter i valda metod och i 

urvalsförfarandet att diskutera. 

Bristen i den valda metoden, semistrukturerade intervjuer, återfinns främst i att 

författarna, för den här studien, inte hade någon vana av att intervjua, vilket Bryman 

(2011) menar kan göra att man gör vissa grundläggande misstag. Genom medvetenhet 

och med tanke på att en provintervju genomfördes så anses dessa risker i största möjliga 

mån ha undvikits. Alla intervjuer genomfördes inte på plats, som tänkt, utan en 

genomfördes via telefon. Bryman (2011) nämner bland annat att den informationen som 

fås genom en telefonintervju ibland kan anses ha lägre kvalitet i jämförelse med en 

personlig intervju men att telefonintervjuer istället anses vara bättre med tanke på att 

svaren inte påverkas av olika yttre faktorer hos intervjuaren. Sammantaget anses därför 

fördelar och nackdelar med telefonintervjun ha tagit ut varandra och alla genomförda 

intervjuer i studien anses ha samma värde. 

Vidare fick urvalet ändras under tidens gång eftersom det var svårt att få tag i 

respondenter, flera fick ta del av informationsbrevet men endast ett fåtal valde att tacka 

ja trots påminnelser. De som inte ville delta räknas därmed som bortfall vilket är viktigt 

att diskutera och reflektera över trots att det egentligen inte bedöms vara så 

betydelsefullt vid ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Möjliga orsaker till bortfallet 

kan ha varit tidsbrist då det på vissa kontor genomfördes stora förändringar och att det 

dessutom var ungefär i samma tidpunkt som ändringar från riksdagen kommer ut i 

organisationen. En annan orsak kan ha samband med att en ny utbildning i MI ganska 

nyligen introducerats i organisationen och att flera kan ha känt att de inte använt 
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metoden tillräckligt länge. Bortfallet bör såklart beaktas, men med tanke på att en 

grundlig och väl genomarbetad analys har genomförts och att resultatet även har 

koppling till tidigare forskning, så anses ändå studien vara både av värde och pålitlig. 

Dock rekommenderar författarna att genomföra ytterligare studier för att vidare utforska 

MI:s användbarhet och begränsning i samband med rehabilitering till arbete, förslagsvis 

även utifrån individernas synvinkel för att förstå upplevelsen av att delta i ett MI-

samtal.  
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SLUTSATS 

MI är en bra metod att använda sig av i samband med rehabilitering till arbete eftersom 

metodens kärna bidrar till att stödja autonomin, individens motivation stärks och tron på 

den egna förmågan ökar. 

MI passar att användas gentemot alla målgrupper och uppdrag vad gäller grundtanken 

och det bakomliggande konceptet, det som måste anpassas utifrån varje tillfälle är hur 

verktygen och samtalsfärdigheterna ska användas. 

MI går även att kombinera på ett bra sätt med andra kvalitetssäkrade metoder och för att 

MI ska kunna användas fullt ut så behövs uppföljning, samtal mellan kollegor och att 

metoden övas på och hela tiden hålls aktuell. 

Föreliggande studie anses vara tillförlitlig men författarna rekommenderar ändå att 

ytterligare studier genomförs för att vidare utforska metoden MI:s användbarhet och 

begränsning i samband med rehabilitering till arbete. 
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