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Förord 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla informanter som valt att delta i studien. Utan 

er hade studien inte gått att genomföra. Sen vill vi också rikta ett stort tack till vår handledare 

Lars-Gunnar Engström som varit ett stort stöd under hela processen. Vi har tillsammans 

författat uppsatsens samtliga delar och tar således ett gemensamt ansvar för dess innehåll. 
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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka klienternas och socialarbetarnas upplevelse av metoden 

motiverande samtal (motivational interviewing, MI), vilket besvaras genom 

frågeställningarna; hur upplever klienten kontakten med socialarbetaren som använder MI och 

vad är socialarbetarens upplevelse av MI metoden. Studien är genomförd med en 

triangulerande kvalitativ metod där studiens syfte blir belyst från tre olika perspektiv. Empirin 

baseras därför på två stycken intervjuer med klienter, två stycken intervjuer med 

socialarbetare och två stycken inspelade verkliga MI-sessioner mellan klient och handläggare. 

Som teoretisk referensram har resultatet analyserats utifrån begreppet empowerment. 

Resultatet visar att relationen mellan socialarbetare och klient är en avgörande faktor för att 

kunna bryta ett destruktivt beteende. Att formulera delmål på vägen mot ett större mål anser 

samtliga informanter vara av stor vikt i förändringsarbetet. Klienten har ett egenansvar om att 

förändra sin livssituation, där den ena klienten ställer sig negativ till eget ansvar. Båda 

klienterna berättar att, när de befunnit sig i ett aktivt missbruk har kontakten med 

socialtjänsten endast handlat om att få pengar eller utnyttja systemet på något sätt. I denna fas 

finns inte någon motivation att förändras, vilket leder till svårigheter. Resultatet visar att 

klienterna har upplevt sin handläggare som stöttande och en trygghet i processen att bli fri 

från sitt missbruk. 

Nyckelord: MI, motiverande samtal, empowerment, förändringsarbete. 

  



 
 

Abstract 

The aim of the study was to investigate the clients 'and the social workers' experience of the 

method of motivational interviewing, which is answered by the questions; how do clients 

experience the contact with social workers who use MI as a method and what is the social 

worker's experience of MI as a method. The study was conducted with a triangulation 

qualitative method where the purpose of the study was illuminated from three different 

perspectives. The empirical data is therefore based on two interviews with clients, two 

interviews with social workers and two MI-recorded real-sections between the client and the 

social worker. As a theoretical framework, the result has been analyzed based on the concept 

of empowerment. The result shows that the relationship between social worker and client is an 

essential factor to break destructive behavior. All of the informants believes that formulating 

partial goals is an important part in the changing process. The client has a personal 

responsibility to change their situation, one client is negative to that responsibility. Both of the 

clients report that, when in an active addiction, the contact with the social services only were 

about gain money or use the system. In this phase there is no motivation to change, which 

leads to difficulties. The results show that clients have experienced their administrators as 

supportive and secure in the process of becoming free from their addiction. 

Keywords: MI, motivational interviewing, empowerment, change management. 
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1. Inledning  

Många kommuner i Sverige satsar mycket resurser på att utbilda personalen i olika metoder 

inom socialt arbete. En av dessa metoder är motiverande samtal (motivational interviewing, 

MI). Målet med MI är att öka klientens inre motivation att förändra beteende, vilket hjälparen 

försöker tillgodose genom fyra grundläggande principer; att visa empati, skapa diskrepans till 

egna värderingar, undvika att argumentera samt att hjälpa klienten att stärka sin tro på att hen 

kan lyckas genomföra en beteendeförändring (Lindhe-Söderlund 2010). Det här är 

grundläggande principer för att kunna hjälpa en annan människa, vilket knyter an till det 

sociala arbetets område. 

MI är en evidensbaserad metod med syftet att motivera klienter att uppnå förändring (Hohman 

et al. 2015). Även Socialstyrelsen (2016) har godkänt MI som en evidensbaserad 

behandlingsmetod. MI har visat goda resultat vid behandling av alkoholproblem, 

drogmissbruk, högt blodtryck samt förändringar inom kost och motionsvanor (Ortiz 2010). 

Effekten av MI har i stor utsträckning undersökts när det handlar om att uppnå olika 

beteendeförändringar hos individer (Lindhe-Söderlund 2010). Farbring (2010) beskriver att 

närmare 200 stycken effektstudier har genomförts på MI metoden och fem stycken gedigna 

metaanalyser har publicerats. Inom kriminalvården med vuxna interner genomfördes en studie 

som visar att MI minskar internernas intag av alkohol och droger (Forsberg et al. 2011b), till 

skillnad från en studie om ungdomar i missbruk, där MI inte gav några effekter (Foxcroft et 

al. 2014). Även etnisk bakgrund har betydelse för hur stor effekten av MI blir (Lundahl et al. 

2010). Det här är exempel som visar att effekterna av MI påverkas av vilken klientgrupp som 

MI utövas på (Miller & Rose 2009). Farbring (2010) menar att motiverande samtal är väldigt 

lätt att förstå men är desto svårare att applicera i praktiken, vilket kräver lång övning för de 

verksamma som nyttjar metoden. 

Vi kom i kontakt med MI under praktik perioden, på socialtjänstens vuxenavdelning och på 

socialtjänstens individ och familjeomsorg där de anställda utbildades inom MI-metoden. Vi 

har även provat på att genomföra MI samtal under utbildningen med andra studenter. Wahab 

(2005) beskriver att MI är en flexibel metod som snarare bör ses som ett förhållningssätt än en 

ren teknik. I detta grundar sig vår förförståelse om motiverande samtal, vilket enligt våra 

erfarenheter är att metoden bör anpassas efter individen och bör ses som ett förhållningssätt i 

mötet med klienten. Att vi ser MI som ett förhållningssätt beror bland annat på att vi upplever 

att motiverande samtal sätter ord på ”sunt förnuft” och öppnar upp för reflektion om hur 

hjälpgivaren möter klienten.  

 

1.1 Problemformulering 
Enligt Farbring (2010) har flertalet effektstudier och metaanalyser genomförts på motiverande 

samtal. I våra sökningar efter forskning, har det dock varit svårt att finna studier som 

fokuserar på klienternas upplevelse av MI. Forskning inom motiverande samtal har enligt våra 

sökningar inte blivit belyst från flera perspektiv och satts samman i en helhet. Antingen har 

studierna undersökt effekten av MI eller socialarbetarnas upplevelser av att använda metoden. 

Detta har enligt oss gjort att upplevelsen ur ett klientperspektiv inte blivit belyst i större 

utsträckning. Därför är det viktigt att belysa klienternas upplevelse av motiverande samtal, då 

klientgruppen är den grupp som ska göra en förändring och därför bör vara i fokus.   

Då det finns få studier som lägger stort fokus på klienternas upplevelse, vill vi undersöka 

klienternas upplevelse av att ha kontakt med en socialarbetare som använder MI metoden. För 

att sätta samman flera perspektiv i ett sammanhang, vill vi även ta reda på socialarbetarnas 
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upplevelse av MI och även studera vad som händer i verkliga MI-sessioner. Med en studie 

som belyser MI metoden på det här viset, har vi en förhoppning om att kunna ge en bred bild 

av vad klienter och socialarbetare anser vara viktigt i mötet sinsemellan varandra.  Det här 

skulle skapa en förståelse om klienternas upplevelse av MI som ställs emot den 

yrkesverksamma socialarbetarens upplevelse av MI.  

1.2 Syfte/frågeställningar  
Studiens syfte är att undersöka klienternas och socialarbetares upplevelse av metoden 

motiverande samtal.  

Våra frågeställningar är: 

• Hur upplever klienten kontakten med socialarbetaren som använder MI? 

• Vad är socialarbetarens upplevelse av MI metoden? 
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2. Inledande översiktlig beskrivning av MI  

Psykologen William R. Miller utvecklade MI under 1980-talet med ursprung inom 

missbruksvården. Miller beskrev hur han samtalade med klienterna och var kritisk till den 

dåvarande behandlingsjargongen. Miller menade att många behandlingshem i USA använde 

konfrontativa metoder som skambelagde klienterna. Miller ville därför sätta ord på hur ett 

hjälpande samtal på bästa sätt skulle genomföras (Farbring 2010). Senare började Miller 

samarbeta med psykologen och metodutvecklaren inom hälso- och sjukvården Steven 

Rollnick (Holm-Ivarsson et al. 2009). 

Inom motiverande samtal pratas det ofta om ”MI-anda”, vilket är det övergripande 

förhållningssättet för metoden. ”MI anda” innebär en strävan efter ett ömsesidigt samarbete 

mellan hjälpare och klient. Till skillnad från en ojämn maktfördelning där hjälparen styr en 

passiv klient, försöker hjälparen och klienten under MI samtalet aktivt samarbeta och 

gemensamt fatta beslut om klientens förändringsprocess. I stället för att hjälparen ger 

klienterna det de behöver, fokuserar MI på att framkalla de saker som klienten redan har, 

aktivera klientens egen motivation och dennes egen kapacitet för en förändring. Detta innebär 

att hjälparen respekterar klientens självbestämmande. Inom MI är det viktigt att hjälparen 

förstår att klienten är kapabel och har rätt att fatta egna beslut om att förändra beteende eller 

inte. Blir en person tillsagd om vad hen ska göra, leder detta ofta till motstånd, vilket i sin tur 

ger en motsatt effekt (Rollnick et al. 2009). 

Utöver ”MI anda” kan man säga att det finns fyra vägledande principer som hjälparen bör 

göra eller inte göra. Dessa är att motstå rättningsreflexen, utforska och förstå klientens 

motivation, lyssna till klienten, samt empowerment. Om hjälparen rättar klienten eller säger 

saker som hjälparen upplever är en bra strategi för förändringsprocessen kan detta leda till ett 

motstånd från klienten. Klienten vet med största sannolikhet redan om riskerna med sitt 

beteende eller fördelarna med att förändra beteende. Inom förändringsarbetet är det viktigt att 

klienten själv kommer på vad hen vill och själv säger det. Tanken är att klienten lyssnar till 

sina egna ord, vilket stärker klientens motivation till förändring. Det är då viktigt att hjälparen 

är intresserad av klientens angelägenheter, värderingar och motivation. Inom MI utforskar och 

framkallar hjälparen klientens egna uppfattningar om hens situation och motivation till 

förändring. Att lyssna till klienten är en konst som hjälparen behöver kunna. Detta eftersom 

klienten anses vara expert på det egna livet och vet bäst hur en beteendeförändring ska äga 

rum. En klient som är aktiv och försöker lösa problemen ger en större möjlighet att lyckas att 

förändra situationen. Att få klienterna att känna egenmakt över sitt liv, även kallat 

empowerment, gör att klienten blir mer motiverad att göra en förändring (Rollnick et al. 

2009). 

Kommunikationen som används inom motiverande samtal kallas reflektivt lyssnande, vilket 

innefattar bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar. Bekräftelse är kopplat 

till att hjälparen uppskattar och ser klienten som en person. Hjälparen lägger märke till och 

bekräftar klientens kompetens, styrka och dennes goda egenskaper. Det är dock viktigt att 

denna bekräftelse inte är rutinmässig utan bekräftelsen måste uppfattas som äkta. Frågorna 

som hjälparen använder inleds ofta med hur, vad, på vilket sätt eller berätta, även kallat öppna 

frågor. De öppna frågorna gör att klienten får möjlighet att fritt berätta om sin situation. Visar 

hjälparen empati och lyssnar aktivt till klientens berättelse leder det ofta till en god kontakt, 

bättre förtroende och ett samarbetsklimat. De slutna frågorna gör att klienten exempelvis 

svarar med ja eller nej och därefter blir passiv i väntan på nästa fråga. Hjälparen använder 

även reflektioner eller speglingar som innebär att hjälparen återberättar det klienten sagt. Det 
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finns två olika reflektioner; enkla och komplexa. De enkla reflektionerna innebär en direkt 

återspegling av det klienten sagt, medan de komplexa reflektionerna innebär en återspegling 

av känslan eller innebörden av klientens berättelse. Sammanfattningar är liknande 

reflektioner, men kortare eller längre referat. Sammanfattningar fyller funktionen att klargöra 

vad som sagts och kan användas vid ämnesbyte eller avslut vid ett samtal (Holm-Ivarsson et 

al. 2009). 
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3. Tidigare forskning inom området 

MI är en evidensbaserad metod med syftet att motivera klienter att uppnå  förändring 

(Hohman et al. 2015). Metoden har visat sig effektiv inom en rad olika områden (Forrester et 

al. 2012), där ett stort antal artiklar har publicerats. Studier har genomförts på bland annat 

områden så som socialt arbete, hälso-sjukvård och kriminalvård. 

Forskning visar att relationen mellan klienten och hjälpgivaren har stor betydelse för hur bra 

resultat motiverande samtal ger (Li et al. 2016). Dock vet man att motiverande samtal inte har 

någon eller visar en mindre effekt på en del individer (Hettema et al. 2005). I en jämförelse 

mellan ungdomar och äldre personer visar motiverande samtal ingen effekt på ungdomar med 

missbruksproblematik, till skillnad från missbrukande äldre personer där MI visat sig vara 

effektivt (Li et al. 2016). Även etnicitet och bakgrund har visat sig påverka hur effektivt 

motiverande samtal fungerar på olika individer (Lundahl et al. 2010). För att uppnå en 

beteendeförändring är det viktigt att klienten själv utrycker en vilja till förändring (Miller et 

al. 2006). 

Hjälpgivarens empatiska förmåga visar sig vara betydelsefull för behandlingsresultatet 

(Lundahl et al. 2010). Den empatiska förmågan hos hjälpgivaren bidrar till att klienten känner 

trygghet, vilket gör att klienten lättare pratar om sina problem (Romano & Peters 2016).  

 

3.1 Motiverande samtal inom socialtjänsten 
Forskning visar att motiverande samtal kan användas på ett framgångsrikt sätt i arbetet med 

barn och familjer. Detta eftersom familjerna anses bli mer engagerade i bedömningsprocessen. 

Användandet av motiverande samtal förändrade även handläggarnas attityd gentemot 

klienterna. Anledningen till attitydförändringen beror på att handläggarna får en bättre bild av 

klienternas bakgrund, vilket i sin tur minskar fördomar (Snyder et al. 2012). Forskning visar 

även att socialarbetare lägger större fokus på positiva detaljer rörande klienten när 

socialarbetaren använder sig av motiverande samtal (Snyder et al. 2012). 

Det har visat sig att socialarbetare som använder motiverande samtal har de bästa 

förutsättningarna för att minska det motstånd som kan finnas hos klienter när det handlar om 

en beteendeförändring (Forrester et al. 2012). Forskning visar att MI är en praktisk och 

flexibel metod när det handlar om att motivera och uppnå en beteendeförändring hos 

individer. MI metoden ses snarare som ett förhållningssätt bland socialarbetare än en ren 

teknik (Wahab 2005).  

Motiverande samtal är användbart för hjälpgivare när det handlar om olika livsstilsfrågor, 

exempelvis inom alkoholproblematik. Personal som utövar motiverande samtal upplever att 

de får en bättre relation till den hjälpsökande, vilket leder till att hjälpgivare generellt är 

positivt inställda till att använda sig av metoden (Lindhe-Söderlund 2010). Motiverande 

samtal har visat sig vara effektivt både vid lättare och svårare problematik (Lundahl et al. 

2010). 

Britt et al. (2004) lyfter fram partnerskapet mellan hjälpgivaren och hjälptagaren som en 

styrka med att använda sig av MI. Motiverande samtal leder också till bättre insatser och 

bidrar till bättre möjligheter att arbeta med ambivalenta individer (Britt et al. 2004). 
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Bland alkohol och drogmissbrukare har användandet av motiverande samtal visat sig vara en 

mer effektivare metod än att ge klienterna skriftlig information och upplysning om riskerna 

med deras missbruk (Satre et al. 2016).  

Stress är ett viktigt fenomen att belysa, då stress bland socialarbetare kan påverka kvaliteten 

på insatserna för klienterna (Collings & Murray 1996). Det har även påvisats att storleken på 

arbetsbördan har betydelse för hur socialarbetarna upplever sin arbetssituation. Forskning 

visar att socialarbetare som upplever att de kan åstadkomma positiva förändringar för 

klienterna, är mer nöjda med situation trots hög arbetsbörda (Cole et al. 2004). 

För att få ett bra resultat av MI är det av stor vikt att hjälpgivarna har tillgång till löpande 

handledning i hur motiverande samtal praktiseras (Forsberg et al 2011a). Dock har tidsbrist 

inom yrket gjort att socialarbetarnas möjligheter till handledning blivit åsidosatt (Snyder et al. 

2012). 

 

3.2 Motiverande samtal inom kriminalvården 
Forskning inom kriminalvården visar att användandet av alkohol och droger har minskat med 

hjälp av personalens kunskaper i motiverande samtal (Forsberg et al. 2011b). Genom att 

enbart ställa frågor och samtala om alkohol alternativt droger kan uppmuntra individer att 

genomföra en förändring av sitt beteende (Begun et al. 2011). Det är även mindre sannolikt att 

de intagna döms till fängelse igen om de haft tillgång till motiverande samtal under 

fängelsetiden (Anstiss et al. 2011). 

 

3.3 Motiverande samtal inom hälso-sjukvård 
En effektstudie med fokus på att få människor att sluta använda tobak, visade resultatet på en 

skillnad gällande fem procent mellan gruppen som haft MI samtal och referensgruppen som 

inte haft MI samtal. Resultatet avsåg huruvida individerna använde tobak efter sex månader 

eller inte. Av den grupp som fått motiverande samtal lyckades 19 procent avhålla sig från 

tobak, medan referensgruppen som inte fått motiverande samtal lyckades 14 procent avhålla 

sig från tobak (Lindqvist et al. 2013). 

Forskning visar att partnerskapet mellan hjälpgivare och klient ökar chansen för klienten att 

nå målen. Det är då viktigt att klienterna sätter målen och uttrycker en vilja till förändring.  

Användandet av motiverande samtal leder därför till att klienterna blir mer engagerade i 

förändringsprocessen (Mccarley 2009).  

 

3.4 Klienternas upplevelse av motiverande samtal 
Forskning med fokus på klienternas upplevelse av motiverande samtal, visar att klienterna 

upplever sig lyssnade till och ställer sig positiva till att hjälpgivaren inte har ett 

förhållningssätt som fördömde klienterna. Klienterna upplevde även att de kunde lita på sin 

terapeut samt att det fanns ett partnerskap när det handlade om att lösa klienternas problem 

(Jones et al. 2016). Forskning visar även att många klienter föredrar längre behandlingar av 

motiverande samtal till skillnad från kortare (Polcin et al. 2015). 
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4. Teoretisk referensram 

Studiens syfte är att undersöka klienternas och socialarbetarnas upplevelse av MI, där den 

teoretiska referensramen grundar sig i begreppet empowerment. Syftet med empowerment är 

att ge klienten makt, styrka och kraft (Askheim & Starrin 2007) för att hen ska kunna ta 

kontroll över sitt eget liv (Payne 2002).  
 

4.1 Empowerment 
Begreppet empowerment är enligt Askheim och Starrin (2007) ett begrepp som härstammar 

från USA och blev känt inom forskningsvärlden under 1970-talet. Empowerment associeras 

till att stödja människor som är utsatta i samhället (Askheim & Starrin 2007). I arbetet med 

utsatta grupper är empowerment något som bör främjas, vilket kan kopplas samman med 

social utveckling och att skapa social rättvisa i samhället (Payne 2002). Empowerment 

innehåller tre delar; styrka, makt och kraft. Dessa tre beståndsdelar innebär att vi vill känna 

oss starka och kraftfulla. Vi vill även ha något att säga till om och ha makt och kontroll över 

vårt eget liv (Askheim & Starrin 2007). Empowerment handlar om att som socialarbetare låna 

ut makten till klienterna så att de kan ta kontroll över sina liv (Payne 2002). Enligt Rönning 

(2007) leder klienternas makttillskott till att de får en större självmedvetenhet och därigenom 

reflekterar över situationen. Empowerment fokuserar också på att bygga upp klientens 

självförtroende samt att stärka klienten gentemot dennes omgivning (Payne 2002). Att visa 

respekt samt ödmjukhet gentemot klienterna lyfts fram som två viktiga faktorer inom 

empowerment, vilket i sin tur till leder till god självkänsla hos klienten (Starrin 2007). 

Empowerment kan användas inom såväl akuta situationer så som långsiktiga förändringar i en 

persons liv. Empowerment skiljer sig från det mer traditionella sättet att hjälpa, där 

socialarbetaren vet vad som är bäst för klienten och dennes livssituation (Thomassen 2007). 

Därför betonar begreppet vikten av att behandla människor som ”aktörer” som själva vet bäst 

vad som är fel (Askheim & Starrin 2007). Empowerment lyfter därför fram vikten av 

självbestämmande (Rönning 2007). Empowerment syftar även till att alla människor har lika 

värde och skapar horisontella relationer mellan människor (Starrin 2007). En annan betydande 

faktor inom empowermentorienterat förhållningssätt är det sammanbindande språk, vilket 

enligt Starrin (2007) är ett språk som kännetecknas av att det är uppmuntrande, bekräftande 

och leder till trygghet och god självkänsla hos klienten. 

Payne (2002) lyfter fram fyra mål för klienten gällande empowerment, vilka är; att klienten 

skall se sig själv som den person som kan finna lösningar på sina problem, att klienten ska se 

socialarbetaren som en individ med kunskaper och färdigheter om sådant som klienten själv 

kan ha nytta av, att klienten ska se socialarbetaren som en jämlik partner som hen gemensamt 

kan lösa problemen med, samt att klienten ska se att de har möjlighet att påverka 

maktstrukturen trots att den är komplex.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Enligt Payne (2002) har socialarbetaren tre olika syften inom empowerment, vilka är; att som 

socialarbetare tillföra lämpliga resurser till klienten i syfte att ge denne en bättre självkänsla 

samt förmåga att lösa problem, att som socialarbetare vara lyhörd på det klienterna säger för 

att på detta sätt ge klienterna en ökad självkännedom, samt att som socialarbetare på ett 

pedagogiskt sätt se till att klienterna har möjligheter att slutföra sina uppgifter. 

Moula (2009b) betonar klientens egen makt som en viktig faktor inom empowerment. 

Empowermentorienterat socialt arbete innebär att socialarbetaren har en tro på att klienten 

besitter en förmåga att kunna förändra sin situation och att socialarbetaren stöttar klienterna 

för att kunna underlätta denna process. Förändringsarbete är enligt Moula (2009b) en viktig 
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grund inom socialt arbete, vilket många gånger handlar om att hjälpa resursfattiga och svaga 

människor. Moula (2009a) beskriver fem olika steg som socialarbetaren bör använda i en 

empowermentmodell: 

Steg 1- Handlar om att klienten och socialarbeten definierar problemet. 

Steg 2- Handlar om att klienten socialarbetaren försöker få en bild av klientens önskade 

situation. 

Steg 3- Handlar om att klienten och socialarbetaren tittar på olika alternativ samt vilka 

konsekvenser eller hinder som detta medför i förändringsarbetet. 

Steg 4- Handlar om att klienten själv skall försöka välja och att socialarbetaren antar en 

stöttande roll. 

Steg 5- Handlar om att klienten och socialarbetaren gör en tillbakablick och utvärderar de 

olika steg som klienten gått igenom. Här finns även en möjlighet att gå tillbaka till första 

steget om klienten inte skulle vara nöjd med sin situation. 

Payne (2002) tar även upp begreppet advocacy (företrädarskap) som inom empowerment 

teorin handlar om att man som socialarbetare företräder en klient och dennes intressen när 

klienten själv inte har makt att göra det. Payne (2002) menar att företrädarskapet handlar om 

att argumentera för klientens åsikter och dennes behov, fokuserar på de tekniker eller 

färdigheter som socialarbetaren har för att göra detta, samt att socialarbetaren beskriver de 

människor som inte har makt inför den grupp av människor som har makt. Payne (2002) 

menar att företrädarskapet kan användas i många olika former av socialt arbete. 

Empowerment har också ett syfte när det handlar om att vända negativa värderingar som vissa 

grupper i samhället blivit förknippade med (Payne 2002). I rollen som socialarbetare kan det i 

vissa fall vara svårt att tillämpa empowerment-strategier. Anledningen är att man som 

socialarbetare representerar en myndighet som verkar i ett socialt system och att det sociala 

systemet kan nedvärdera vissa grupper av individer (Payne 2002). Risker förknippat med 

detta är att vissa grupper undviker att ta kontakt med socialtjänsten (Payne 2002). Ett jämlikt 

bemötande från socialtjänsten kan bidra till att minska risken för att dessa grupper undviker 

att ta kontakt med socialtjänsten (Payne 2002). 
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5. Material och metod 

5.1 Design 
Då studiens syfte är att undersöka socialarbetares och klienters upplevelse av metoden  

motiverande samtal, har vi genomfört kvalitativa intervjuer med två klienter och två 

socialarbetare. Vi har även tagit del av och analyserat två verkliga MI-sessioner från 

socialtjänsten. Genom att angripa frågeställningarna från flera olika håll, även kallat 

triangulering (Svensson & Ahrne 2011), var tanken att få en bredd av informanternas 

upplevelser av motiverande samtal, där vi dels utgår från klientens perspektiv och dels från 

socialarbetarens perspektiv.  

För att besvara studiens syfte anser vi en kvalitativ metod mest lämpad. Kvalitativ metod 

lämpar sig bäst för att undersöka upplevelser, erfarenheter och känslor (Hassmén & Hassmén 

2008). En annan fördel med kvalitativ metod är att det går att situationsanpassa frågor och 

därigenom få svar på saker som ett frågeformulär med förutbestämda frågor inte kan ge svar 

på (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Empowerment som teoretisk referensram valdes ut 

efter att vi genomfört de två första klientintervjuerna. Vi har således utgått från empirin, vilket 

visar på ett induktivt synsätt. Induktion innebär att forskarna utgår från empirin utan att färgas 

av en redan beprövad teori. Därför är det empirin som skapar teorin varpå gamla beprövade 

teorier kan stärka resultatet (Patel & Davidson 2003). Resultatet av studien har därför formats 

utifrån informanternas svar, därefter har empowerment som teoretisk referensram hjälpt oss 

att tolka informanternas svar. Då det framförallt gäller att tolka och söka förståelse i hur 

informanterna upplever MI, använder vi oss av det vetenskapliga paradigmet hermeneutik 

som grundar sig på att tolka och förstå olika ting (Thomassen 2007).  

För att tolka och söka förståelse om klienternas och socialarbetarnas upplevelse av MI, 

genomförs intervjuer och materialet analyseras efter den hermeneutiska spiralen, som innebär 

att man söker ny förståelse i en helhet som ständigt utvecklas (Patel & Davidsson 2003). 

Klientintervjuerna gör studiens utgångspunkt, därefter genomförs intervjuer med 

socialarbetarna som analyseras och sammanförs till klientintervjuerna. Inspelade MI-

sessionerna adderas till det andra materialet när samtliga intervjuer är genomförda och 

analyserade. 

 

5.2 Urval 
Forskningsfrågan har stor betydelse i urvalsprocessen för att hitta lämpliga informanter 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). I denna studie fokuserar forskningsfrågorna på både 

klienternas upplevelse av att ha haft kontakt med en handläggare på socialtjänsten samt 

socialarbetarens upplevelser av att arbeta med metoden MI. Kriterierna som ställdes för att 

delta i studien var att socialarbetarna skulle ha avlagt en socionomexamen, ha ett yrke som 

innefattar myndighetsutövning samt ha kännedom om och arbeta med metoden MI. Som 

klient var kriterierna att informanten skulle ha eller ha haft kontakt med en handläggare inom 

myndighetsutövning som utövar MI.  

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) är det viktigt att man i sitt arbete reflekterar 

över hela urvalsprocessen och vilken betydelse denna kan ha för arbetet. För att genomföra 

studien ville vi därför komma i kontakt med två klienter och två socialarbetare som uppfyllde 

kriterierna för att delta i studien. Då en av oss kände till att det fanns inspelade MI-sessioner 

mellan socialarbetare och klient ville vi även försöka ta del av detta material. Den som 

genomfört MI-sessionerna och hade tillgång till materialet, var utbildad metodstödjare inom 

motiverande samtal.  
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Då vi ville ta reda på om det var möjligt att intervjua klienter samt att få ta del av MI-

sessionerna, vände vi oss till en kommuns socialtjänst i Mellansverige där metod stödjaren 

arbetade. Trost (2009) beskriver ett sådant urval som ett bekvämlighetsurval, vilket 

kännetecknas av att lämpliga informanter väljs ut i närmiljön. Kontakten togs direkt via 

telefon med metodstödjaren som hade genomfört MI-sessionerna. Metodstödjaren vände sig i 

sin tur till klienterna som berördes av det inspelade materialet och fick ett godkännande att 

lämna ut materialet till oss. Totalt fick vi ta del av två stycken inspelade MI-sessioner. De två 

klienter som medverkade i inspelningarna gav även ett godkännande att delta i en intervju 

vardera. 

När vi sökte informanter från socialtjänsten, användes även i detta fall ett bekvämlighetsurval. 

Genom att en av oss arbetar i en mindre kommun och hade kännedom om en socialarbetare 

som uppfyllde våra krav för att delta i studien, togs kontakt via telefon och en intervju 

bokades in. Genom denna informant fick vi sedan tips om en annan socialarbetare som 

uppfyllde kraven för att vara informant i studien. Trost (2009) menar att detta är en variant av 

bekvämlighetsurval som kallas snöbollsmetoden och det innebär att efter att ha genomfört 

första intervjun tillfrågas informanten om de känner till lämpliga intervjuobjekt för studien. 

Vi tog även denna gång direktkontakt via telefon, utan att kontakta dennes chef eller ledning. 

Ingen av de intervjuade socialarbetarna medverkar i MI-sessionerna.  

 

5.3 Intervjuguide 
För att kunna genomföra intervjuerna konstruerades två stycken intervjuguider (se bilaga 1 & 

2). Den första intervjuguiden konstruerades för att ta reda på klienternas upplevelse av att ha 

kontakt med en socialarbetare som använder MI. Den andra intervjuguiden konstruerades för 

att ta reda på socialarbetarnas upplevelse av MI.  

Vid konstruktionen av en intervjuguide bör två aspekter diskuteras, den ena är graden av 

standardisering, vilket innebär hur mycket ansvar som bör lämnas till intervjuaren när det 

gäller frågornas utformning och ordningsföljd (Patel & Davidson 2003). Den andra aspekten 

är graden av strukturering, vilket innebär den grad informanterna har möjlighet att fritt tolka 

frågorna utifrån tidigare erfarenhet och inställning (Patel & Davidson 2003).  

Vid konstruktionen av intervjuguiden var tanken att inte statiskt använda frågorna, utan vi 

ville ha en flexibel intervjuguide som ger informanterna chansen att prata fritt inom ramen för 

studiens syfte. Därför formulerades frågorna efter en låg grad av standardisering och 

medelgrad av strukturering. Frågorna behövde inte besvaras i en viss ordningsföljd, utan 

intervjuguiden bör ses som en ”komihågguide” för oss som intervjuare. Tanken var att vi som 

intervjuare skulle hjälpa informanterna att hålla sig inom ramen för det studerade objektet, 

men även ge informanterna möjlighet att prata fritt kring det givna ämnet.  

 

5.4 Genomförande 
Innan den första intervjun skulle genomföras, ville vi testa om intervjuguiderna fungerade 

som det var tänkt. Därför genomfördes en pilotintervju med en socialarbetare och en 

pilotintervju med en privatperson. En pilotintervju är till för att testa så att intervjuguiden 

fungerar i en verklig situation (Patel & Davidson 2003). Då det var svårt att komma i kontakt 

med klienter, valde vi att testa klienternas intervjuguide mot en privatperson i vår närhet. 

Pilotintervjuerna kommer inte att nämnas i resultatet. Efter pilotintervjuerna arbetades 

intervjuguiderna om och frågorna anpassades på bästa sätt för att frågorna inte skulle 

misstolkas, men även för att ge informanterna utrymme att kunna prata fritt runt det givna 
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ämnet. Pilotintervjuerna gjorde även att vi blev säkrare i våra roller som intervjuare, vilket 

synliggjordes i de kommande intervjuerna, där följdfrågor kom mer naturligt.  

Vi började med att intervjua båda klienterna för att undersöka deras upplevelser och 

erfarenheter av kontakten med sin handläggare på socialtjänsten. Intervjuerna genomfördes på 

platser i Mellansverige efter klienternas egna önskemål. Totalt skilde det 30 mil mellan 

platserna där klienterna vistades. Trost (2009) betonar vikten av att den som blir intervjuad 

skall känna sig trygg i den miljö som intervjun genomförs. Därefter var det dags att intervjua 

socialarbetarna. Dessa intervjuer möjliggjorde ett andra perspektiv av det som klienterna 

berättat. Även denna gång genomfördes intervjuerna på platser som informanterna valt. När 

samtliga intervjuer var genomförda valde vi att lyssna på de inspelade MI-sessionerna. 

Anledningen till att vi valt att inte lyssna på MI-sessionerna tidigare beror på att vi till största 

möjliga mån vill undvika att ha en förförståelse om informanterna. Vi tror att en förförståelse 

om informanterna kan göra att vi tar saker för givna som klienterna inte berättar, vilket i sin 

tur gör att viktig data utelämnas. MI-sessionerna kommer fungera som ett tredje perspektiv av 

samma fenomen i resultatet.  

Innan intervjuerna startade informerades informanterna om att studien är konfidentiell och att 

vi inte kommer att meddela eller lämna ut det som sägs till någon utomstående. Vi 

informerade även om att informanterna skulle svara så sanningsenligt som möjligt, då deras 

svar var viktiga. De fick även information om att enbart svara på de frågorna de själva ville 

och att de när som helst kan avbryta intervjun.  

Under den första klientintervjun närvarade vi båda två och turades om med att ställa frågor. 

Trots att vi genomfört två pilotintervjuer tillsammans ville vi ändå vara två stycken på den 

första ”riktiga” intervjun. Detta för att se hur klienten reagerade på våra frågor och kunna 

hjälpa varandra. Därefter delades resterande intervjuer upp mellan oss. Samtliga intervjuer tog 

mellan 45 till 60 minuter och spelades in med hjälp av mobiltelefon.  

 

5.5 Databearbetning 
Syftet med att analysera intervjuerna är att sortera och göra det empiriska materialet begripligt 

(Svensson 2011). Då vi använder oss av ett triangulerande angreppssätt, som belyser 

fenomenet från flera olika håll (Svensson & Ahrne 2011), började vi med att analysera båda 

klientintervjuerna. Därefter analyserades socialarbetarnas intervjuer som gav ett andra 

perspektiv av studiens syfte. Slutligen analyserades de inspelade MI-sessionerna som gav ett 

tredje perspektiv. 

Det inspelade materialet transkriberades. Att transkribera betyder att man gör om det 

inspelade materialet till analyserbar text (Hjälm et al. 2014). Materialet skrevs därför ner 

ordagrant. Transkriberingen utfördes av oss båda, de intervjuer som gjorts av den ene 

transkriberades av den andre. Det gjordes för att båda skulle få en tydlig bild av vad som sagts 

under intervjuerna.  

Databearbetningen genomfördes tillsammans efter innehållsanalytiska principer (Granskär & 

Höglund-Nielsen 2008). Meningen var att diskutera med varandra och nå en samstämmighet 

av resultatet. Meningsbärande enheter plockades ut ur materialet, vilka kunde vara ord, 

meningar, eller stycken som utgjorde en betydelsefull del av materialet. De meningsbärande 

enheterna gjordes sedan om till kondenserade meningar. De kondenserade meningarna har till 

syfte att förenkla och göra meningsenheter mer lätthanterliga. Det är viktigt att inte betydelsen 

av informanternas svar försvinner när man genomför detta förlopp. De kondenserade 

meningarna jämfördes mot varandra. De kondenserade meningar som vi tolkade som lika och 
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hade samma betydelse utgjorde en kod. Koderna kunde i sin tur placeras in i underkategorier. 

Flera underkategorier placerades in i kategorier som mynnade ut i ett övergripande tema 

(Granskär & Höglund-Nielsen 2008). Resultatet med underkategorier, kategorier och ett 

övergripande tema presenteras i löpande text med utvalda citat.  

 

5.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och upprepbarhet  
Många forskare använder begrepp som reliabilitet och validitet i sina studier. Reliabilitet är ett 

begrepp som syftar till huruvida resultatet av forskningen är tillförlitligt eller inte. Begreppet 

hänger också samman med om andra forskare kan återskapa resultatet vid en annan tidpunkt 

(Kvale & Brinkmann 2014). Validitet är ett begrepp som hör samman med huruvida studien 

undersöker det som den syftar till att undersöka och inget annat (Kvale & Brinkmann 2014). 

Då syftet med en kvalitativ studie är att undersöka informanternas upplevelser, erfarenheter 

och känslor (Hassmén & Hassmén 2008) anser Trost (2010) att det blir en aning malplacerat 

att använda begrepp som reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie. Reliabilitet som 

begrepp syftar till kvantitativa metoder där stabilitet råder och slumpinfluenser utesluts. 

Frågorna ska då ställas på samma sätt och situationen ska vara likadan för alla informanter 

(Trost 2010). Trost (2010) menar att människor ingår i en ständig process där det inte går och 

heller inte är meningen att utesluta slumpinfluenser i en kvalitativ intervju. Vi kan därför 

förvänta oss skilda resultat vid skilda tidpunkter.  

Hädanefter kommer vi därför prata om begrepp som trovärdighet, tillförlitlighet och 

upprepbarhet. Trost (2010) menar att just trovärdigheten är det som en kvalitativ studie har 

fått störst kritik mot. Enligt Trost (2010) måste forskaren visa att insamlingen av data och 

analysen skett på ett seriöst och relevant vis. Hassmén och Hassmén (2008) menar att det är 

av stor betydelse att fler forskare hjälps åt med analysprocessen för att studien ska bli så 

trovärdig som möjligt. För att i denna studie öka trovärdigheten genomfördes och diskuterade 

vi analysen tillsammans. Detta för att nå samstämmighet av resultatet. Hade endast en av oss 

genomfört analysprocessen hade endast den personens tolkningar och engagemang legat till 

grund för resultatet. En annan aspekt som stärker trovärdigheten är att vi använder 

triangulering. Enligt Svensson och Ahrne (2011) stärks trovärdigheten när ett och samma 

fenomen blir belyst med flera olika slag av data.  

Beträffande studiens tillförlitlighet var vi noga med att de socialarbetare som medverkade i 

studien skulle ha utbildning och erfarenhet av MI. Även klienterna skulle ha eller ha haft 

kontakt med en handläggare som använder metoden. För att veta med största sannolikhet att 

klienternas handläggare använder MI i samtalen, kontaktades en metodstödjare inom metoden 

som är ansvarig för vidareutbildning inom MI. Handläggaren tillfrågade i sin tur sina egna 

klienter om de ville ställa upp på en intervju. Även MI-sessionerna mellan handläggaren och 

klienten styrker tillförlitligheten. Detta eftersom MI-sessionerna sedan tidigare varit granskat 

av Karolinska institutet. På en skala ett till fem blev resultatet av granskningen; 4 för empati, 

4 för MI-anda och 5 för styrning. Resultatet av granskningen visar att handläggaren använt sig 

av MI i båda sessionerna.  

Då vi valt att både intervjua socialarbetare och klienter var vi tvungna att konstruera två 

intervjuguider. Hade vi endast haft en intervjuguide hade resultatet blivit felaktigt, då 

klienterna troligtvis inte vet vad MI är. Intervjuguiden för klienterna (se bilaga 1) hade frågor 

som belyste deras upplevelse av mötet med en handläggare som hade MI utbildning. Den 

andra intervjuguiden för socialarbetarna (se bilaga 2) konstruerades efter socialarbetarnas 

erfarenhet av MI metoden. Detta hades betydelse för att undersöka det som var tänkt att 

undersökas, vilket stärker tillförlitligheten i studien.  



13 
 

Då detta är en kvalitativ studie, vilket Trost (2010) menar, att det är omöjligt att utesluta 

slumpinfluenser så som i en kvantitativ studie med fasta svarsalternativ. Slumpinfluenser kan 

vara saker som uppstår under samtalet som man inte räknat med, exempelvis tonläge där 

samtliga intervjufrågor ska ställas på samma sätt till samtliga informanter, samt att situationen 

ska vara likadan för alla medverkande (Trost 2010). För att informanterna inte ska påverkats 

av oss som intervjuare, gavs information till informanterna om att svara så sanningsenligt som 

möjligt då det inte kommer gå att utläsa vem som har sagt vad.  

Beträffande upprepbarheten hade vi behövt göra fler intervjuer för att nå en mättnad. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver mättnad som att informanternas svar är 

likartade och att ytterligare intervjuer inte tillför någon ny kunskap. För att studien ska vara 

upprepbar krävs det även en form av konstans där fenomenet eller attityden om fenomenet 

inte ändrar sig (Trost 2010). Trost (2010) menar att detta heller inte är syftet med en kvalitativ 

metod då människor ständigt förändras.  

 

5.7 Etiska överväganden 
Studien har tagit hänsyn till de fyra individskyddskraven för forskning. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Syftet med 

dessa är att skydda informanten mot psykisk och fysiskt lidande, förödmjukelse och 

kränkningar (Vetenskapsrådet 2014). 

Informationskravet innebär att man som forskare har en skyldighet att informera 

informanterna om studiens syfte samt lämna information om att det är frivilligt att deltaga i 

studien. Ytterligare information som skall lämnas är att informanterna endast svarar på de 

frågor som de själva vill samt att de när som helst kan avbryta intervjun (Vetenskapsrådet 

2014). Under informationskravet är vi tydliga med studiens syfte för att undvika tveksamheter 

för informanterna. Vi använder oss även av ett missivbrev (se bilaga 3) där information om 

detta framgår, samt information om att intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av 

mobiltelefon och sedan transkriberas. Inspelningarna kommer sedan att raderas. Vi tror att 

informationen vi lämnar innan intervjun gör det möjligt för informanterna att känna trygghet i 

att delta i studien.  

Samtyckeskravet innebär att respondenterna måste ge sitt samtycke till att deltaga i studien. 

Forskarna får heller inte försöka påverka respondenternas svar (Vetenskapsrådet 2014). I 

samband med att vi tog första kontakten med informanterna gavs det information om att det 

var helt frivilligt att delta i studien. Vilket samtliga respondenter som kontaktades gav 

samtycke till. Vi vända oss direkt till socialarbetarna och inte till deras respektive chefer. 

Genom att vara tydlig med att det är frivilligt tror vi att informanterna känner sig trygga och 

att det samtidigt leder till att vi får informanter som har ett intresse av att delta i studien. Att vi 

vänder oss direkt till socialarbetarna och inte till deras respektive chefer beror på att vi anser 

att detta skulle kunna påverka informanterna negativt då informanterna står i 

beroendeställning till deras chefer.  

När vi skulle ta del av MI-sessionerna och komma i kontakt med klienterna var det extra 

viktigt att ha ett godkännande av samtliga parter för att göra detta möjligt. Dels med hänsyn 

för socialarbetaren som lämnade ut materialet, men framför allt ur en etisk synvinkel med 

hänsyn för klienten. Om inte klienten blivit tillfrågad och ser att socialarbetaren lämnat ut 

uppgifter om honom/henne utan lov, tror vi att relationen mellan socialarbetare och klient kan 

bli lidande, vilket i sin tur påverkar tilliten för myndighetspersoner. Socialarbetaren ringde 

båda klienterna och fick ett godkännande att lämna ut de inspelade samtalen. Klienterna 
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lämnade även ett godkännande om att socialarbetaren kunde lämna ut deras telefonnummer, 

för att vi skulle kunna ta kontakt inför den kommande intervjun.  

Konfidentialitetskravet innebär att ingen annan än forskarna vet vem eller vilka som lämnat 

information till studien. Detta för att ingen utomstående individ skall kunna utläsa vem som 

sagt vad eller ta del av det insamlade materialet (Vetenskapsrådet 2014). Det här tror vi är 

viktigt för att informanterna skall känna sig trygga att lämna så sanningsenliga uppgifter som 

möjligt. Detta tillgodoser vi genom att aldrig använda namn i texten eller att beskrivningen av 

informanten blir så pass omfattande att konfidentialiteten röjs. Informanterna presenteras som 

klient 1, klient 2, socialarbetare 1 och socialarbetare 2. Metodstödjaren i MI-sessionerna 

benämns som handläggare. När klienterna nämner sin handläggare som hon eller han i 

resultatet har vi gjort om könsbeskrivningen till hen.  

Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in endast får användas till den aktuella 

studien och inte till något annat syfte (Vetenskapsrådet 2014). När studien är färdig kommer 

samtliga transkriberingar och inspelningar att raderas. Detta tror vi är av vikt för 

informanternas trygghet. I samband med den första kontakten informerades informanterna om 

detta.  
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6. Resultat och analys 

Resultatet beskriver informanternas upplevelse av MI metoden. Syftet har belysts från tre 

olika perspektiv; klientperspektivet, socialarbetarperspektivet samt en analys av de inspelade 

MI-sessionerna. Samtliga intervjuer presenteras som en enhet i löpande text. För att få en 

helhetsbild av informanternas upplevelse av motiverande samtal, presenteras MI-sessionerna i 

slutet av varje kategori och ger en förklaring till vad som händer i verkligheten. 

Resultatet och modellen nedan presenteras utifrån ett övergripande tema; ”MI – konsten att nå 

förändring”. Temat växte fram ur kategorierna; ”relation”, ”målsättningsstrategi”, ”klientens 

roll” och ”Socialarbetarens roll”, med tillhörande under liggande kategorier.  

 

 

Figur 1. En illustration av informanternas upplevelse av MI, som presenteras med ett 

övergripande tema, följt av kategorier och underkategorier.  

Informanterna som resultatet baseras på är: 

 Klient 1 har varit aktuell hos socialtjänsten under stora delar av sitt liv. Varit fri från 

alkohol och droger sedan några år tillbaka, med enstaka återfall. Nu har hen arbete och 

ser tillbaka till missbrukstiden som ett helt annat liv.  

 Klient 2 har varit föremål för socialtjänstens insatser under stora delar av sitt liv. Hen 

har varit fri från alkohol och droger i några år. Hen har arbete och familj. 
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 Socialarbetare 1 är utbildad socionom och arbetar som socialsekreterare inom 

vuxenområdet. Hen har arbetat inom socialtjänsten sedan år 2014 och har en MI 

utbildning sedan år 2015. 

 Socialarbetare 2 är utbildad socionom och arbetar som socialsekreterare inom 

vuxenområdet. Hen har arbetat inom socialtjänsten sedan år 2005 och har en MI 

utbildning sedan år 2008. 

 Handläggaren som genomfört de inspelade MI-sessionerna är metodstödjare inom 

motiverande samtal. Hen är utbildad socionom och har lång erfarenhet av socialt 

arbete. Hen har ett yrke som missbruks handläggare.  

 

6.1 Relation 
I intervjuerna framkom att relationen mellan socialarbetare och klient är en avgörande faktor 

för att kunna bryta ett destruktivt beteende. I denna kategori presenteras informanternas 

upplevelse av vad som är avgörande för en god relation, vilket enligt informanterna är ett gott 

förtroende och hur ett sådant på bästa sätt byggs upp. Informanterna beskriver även att 

personkemin måste stämma mellan klienten och socialarbetaren för att över huvud taget 

kunna ta till sig någon hjälp. Båda klienterna upplever en vänskapsrelation med handläggaren, 

vilket klienterna har delade meningar om. Den ena upplever detta som något positivt då hen 

inte ser socialarbetaren som någon myndighetsperson. Den andra klienten upplever att hen 

inte kan säga som hen tycker när handläggaren upplevs som en vän. Socialarbetarna beskriver 

att MI är en öppen kommunikationsmetod som inte fördömer klienterna, vilket skapar en bra 

relation mellan socialarbetare och klient. Socialarbetarnas syn på MI skiljer sig då den ena 

socialarbetaren ser MI snarare som ett förhållningssätt som ska komma så naturligt som 

möjligt, medan den andra socialarbetaren använder MI som en statisk metod, där 

socialarbetaren lägger över allt ansvar på klientens förmåga och kan i vissa fall ge överdriven 

positiv respons till klienten. Med statisk metod menar socialarbetaren att det finns en tydlig 

skillnad mellan myndighetsutövning och MI. Socialarbetaren beskriver myndighetsutövning 

som mer bestämmande medan MI beskrivs som en mjukare och mer förstående metod.  

 

6.1.1 Förtroende 

Samtliga informanter menar att ett gott förtroende är av yttersta vikt för att kunna ta åt sig 

hjälp eller för att kunna hjälpa en annan människa. Klienterna menar att missbrukare ofta har 

svårt att lita på andra människor, då de själva har blivit svikna eller lurat andra. 

Socialarbetarna menar att MI är en metod som bygger grunden för ett gott förtroende. För att 

bygga ett gott förtroende vill en av klienterna att socialarbetaren ska lyssna på det som 

klienterna säger utan att blanda in några egna värderingar. Klienten upplever att det är ett 

återkommande problem med att socialarbetare blandar in egna värderingar i det som sägs. 

Den andra klienten fortsätter i samma spår och beskriver att förtroendet på bästa sätt skapas 

genom att socialarbetaren lyssnar och inte argumenterar emot det klienten säger, vilket 

klienten benämner som ”gå i klinch”. Klienten menar att en del socialarbetare gör detta för att 

visa att socialarbetaren sitter på makten. Klienten råder socialarbetare att försöka inse att 

personen som sitter framför och kräver något är viktig. Socialarbetaren bör enligt klienten ”så 

ett frö” som i framtiden kan få klienter att ändra tankar om den rådande situationen. Även 

socialarbetarna instämmer i att det är viktigt att bygga ett förtroende och inte börja 

argumentera och gå i försvar om det är någon som är arg eller upprörd. I stället menar en av 

socialarbetarna att de bör lyssna och visa förståelse för klienten.  
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Klient 1. ”som missbrukare så litar man inte ofta på människor heller. Man 

har ofta dålig erfarenhet, man har blivit sviken och man har lurat andra 

själv. Därför är det viktigt att bygga ett förtroende. Det är första starten på 

nått vis”.  

Socialarbetare 2. ”Det gäller väl att inte börja argumentera och gå i 

försvar utan att man behåller ja man lyssnar och har en förståelse hur den 

känner sig rulla med motstånd kallas det”. 

 

6.1.2 Vänskap 

Båda klienterna beskriver att personkemi är en avgörande faktor för att kunna ta till sig hjälp 

från socialtjänsten. En av klienterna beskriver att hen tidigare har varit med om att 

personkemin inte stämt i kontakt med andra handläggare. Det gjorde att kontakten på 

socialtjänsten upphörde. Med den handläggare som klienten har i dagsläget stämmer 

personkemin. Hen beskriver att de alltid har haft mycket att prata om och har liknande 

intressen. Den andra klienten berättar att hen upplever att det är viktigt att kunna skratta 

tillsammans. Klienten fortsätter med att beskriva att hen ser det som att hen och handläggaren 

hamnat på samma våglängd och pratar samma språk.  

 

Klient 1. ”det handlar ju mycket om personkemi också, det gör ju det. Jag 

är ju en ganska lättsam människa också. Jag är ju ingen surmulen typ utan 

jag har ju lätt till skratt och skämtar. Det är väl så allting började med 

handläggaren och mig att vi små skojade. Och på den vägen är det då. Kan 

man ha lite humor med så underlättar det mycket. Man kan lösa många 

knutar med ett gott skratt”.  

 

Då båda klienterna har haft kontakt med sin handläggare under en längre tid upplever båda 

klienterna att relationen har utvecklats till något som liknar vänskap. Dock skiljer sig 

upplevelsen mellan klienterna åt. Den ena informanten upplever vänskapsrelationen som 

något bra, då hen inte ser handläggaren som någon myndighetsperson. Den andra klienten 

beskriver också att relationen är god men att detta kan vara ett hinder för att kunna säga ifrån.  

 

Klient 1. ”Jag och handläggaren känner varandra så pass bra nu. Hen har 

ju sett mig i alla möjliga olika skick. Vi har ju kommit så pass långt att jag 

inte ser handläggaren som en handläggare utan jag ser hen som en vän. På 

det stadiet har det kommit nu. Jag ser inte hen som en myndighetsperson 

utan jag ser hen som en vän som kan hjälpa mig”. 

Klient 2. ”Relationen är ju jättebra sen så kanske inte jag tycker att hen 

alltid gör ett jättebra jobb, men jag har alldeles för bra relation många 

gånger för att säga det till hen. Det kan ju va en nackdel i mitt fall, för bra 

vän om man kan kallat vän då”. 
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Även socialarbetarna upplever att de har en god relation med sina klienter. En av 

socialarbetarna tror det kan bero på att MI är en öppen kommunikationsmetod som inte 

fördömer klienterna. Socialarbetaren menar att detta öppnar upp för en bra grund för 

förändringsarbete. En av socialarbetarna beskriver att hen ibland kan uppleva MI som ett sätt 

att manipulera klienterna till att tro att relationen är bättre än vad den är. Socialarbetaren 

bygger upp en god relation genom att bekräfta och se klienten, men i själva verket har 

socialarbetaren en dold agenda. Den andra socialarbetaren har en annan upplevelse av vad MI 

innebär, då hen menar att MI ska ge ärligt menade kommentarer så att det känns naturligt för 

klienterna. Klienterna ska inte märka att socialarbetaren använder en metod utan ser MI mer 

som ett förhållningssätt.  

 

Socialarbetare 1. ”Jag tycker MI är väldigt bra, men i bland kan det kännas 

som man har en dold agenda, eftersom jag har en målsättning med klienten 

och att jag använder en samtalsteknik där klienten kanske känner sig 

bekväm, bekräftad och sedd. Fast mitt mål är ju att personen skall bli 

självförsörjande. Personen pratar om sin framtid, det kanske kan kännas 

lite så där manipulativt ibland”. 

 

6.1.3 Relation ur MI-sessionerna 

Vår tolkning av de inspelade MI-sessionerna är att socialarbetaren och klienten har skapat en 

god relation. De inspelade samtalen innefattar lugn dialogform som är fylld med humor. 

Samtalen berör inte enbart missbruket, utan socialarbetaren och klienten diskuterar även andra 

vardagliga saker som tyder på en vänskapsrelation. 

I de inspelade samtalen kan det tydligt urskiljas att socialarbetaren lyfter fram det positiva och 

klientens framgångar. Istället för att vara konfronterande och fördömande när det handlar om 

motgångar. Klientens reaktion blir då att hen öppnar upp sig och fortsätter berätta om 

händelsen.  

 

Handläggare. ”Det som jag tycker är bra, även fast vi vet att du har tagit 

dina återfall, det har ju hänt på dina permissioner, så har du kommit 

tillbaka och talat om att du har gjort det”. 

 

I samtalen kan vi se hur socialarbetaren använder bekräftelse för att få klienten att prata vidare 

om det givna ämnet. Exempel på bekräftande uttalanden som socialarbetaren gör under 

samtalet är: 

 

Handläggare. ”men va roligt”. 

Handläggare. ”Det är ju väldigt mycket bra som har hänt, det kan vi ju 

verkligen konstatera”. 
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Handläggare. ”så skulle du aldrig ha sagt till mig för två år sedan, det är 

en väldigt stor skillnad att sitta och prata med dig nu”. 

 

6.1.4 Analys av relationskategorin 

Att visa respekt och ödmjukhet gentemot klienterna lyfts fram som två viktiga faktorer inom 

empowerment och antas leda till goda självkänslor hos klienten (Starrin 2007). Detta stämmer 

överens med resultatet där informanterna beskriver att socialarbetarna inte ska fördöma 

klienterna. Det öppnar upp för en bättre relation mellan socialarbetare och klient.  

En av grunderna som lyfts fram för en god relation är att skapa ett gott förtroende. En av 

klienterna vill känna att socialarbetaren lyssnar, utan att blanda in några egna värderingar i det 

som sägs, vilket hen upplever är ett återkommande problem bland socialarbetare. Payne 

(2002) beskriver att vissa empowerment-strategier kan vara svåra att tillämpa. Detta för att 

socialarbetare representerar en myndighet som verkar i ett socialt system. Payne (2002) 

beskriver att det här kan leda till att vissa klientgrupper kategoriseras och nedvärderas. För att 

undvika att diskriminera bör socialarbetarna bli medvetna om dessa brister, för att kunna 

behandla alla klienter på liknande grunder (Payne 2002). 

Empowerment syftar till alla människors lika värde, vilket skapar horisontella relationer 

mellan människor (Starrin 2007). Klienterna beskriver att de upplever en vänskapsrelation 

med handläggaren. En av klienterna förklarar att hen och handläggaren befinner sig på samma 

våglängd och talar samma språk. Enligt empowerment bör klient och socialarbetaren ses som 

jämlika partners och tillsammans lösa problemen (Payne 2002). Tidigare studier om MI visar 

att relationen mellan klient och socialarbetare har betydelse för hur bra motiverande samtal 

fungerar (Li et al. 2016). 

 

6.2 Målsättningsstrategi 
Denna kategori beskriver vikten av att inte enbart ha ett huvudmål om att bli nykter eller 

drogfri. I strävan efter ett nyktert och drogfritt liv är det viktigt att se helheten i problematiken 

och formulera delmål inom flera olika områden. En av klienterna berättar att hen formulerar 

nya delmål för att kunna skapa och upprätthålla nykterhet och drogfrihet. Båda klienterna 

upplever sig delaktiga i målformuleringen. Att ha ett klientinriktat förhållningssätt där 

klienten själv formulerar sina egna mål upplever socialarbetarna vara en viktig del inom MI 

metoden.  

 

6.2.1 Delmål med helhetsperspektiv  

Klienterna beskriver vikten av att formulera delmål med ett helhetsperspektiv på vägen mot 

huvudmålet. Får inte klienten alla delar i livet att fungera, är återfallsrisken stor. 

Socialarbetarna instämmer i att det är mycket viktigt att ha delmål i strävan att kunna klara sig 

själv. En av klienterna anser att målet med att aldrig mer dricka skulle vara övermäktigt. 

Vidare uppger hen att utan delmål hade hen inte klarat att sluta med missbruket. Det är viktigt 

att inte enbart behandla de problemområden som klienten har, exempelvis missbruket, utan 

även att socialarbetaren lägger tid på andra saker, så som en meningsfull fritid, arbete och 

boende. En av klienterna upplever att handläggaren har hjälpt till att få alla bitarna i 

livspusslet att gå ihop. Denna klient ger en illustrerande liknelse av ett cykelhjul för att 

förklara varför en målsättningsstrategi med delmål med ett helhetsperspektiv är så viktigt.   
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Klient 1. ”Det är så viktigt att se helheten i allting. Jag brukar se det som 

ett cykelhjul, tar man bort en eker så börjar det gå skevt va. Det gäller att 

ha hela paketet, så att man får livspusslet att fungera”.  

 

6.2.2 Delaktighet 

Klienterna berättar att de känt sig delaktiga i målsättningen och att det skett i samråd med 

handläggaren. Båda socialarbetarna lyfter fram vikten av att målsättningen måste komma från 

klienterna själva. En av socialarbetarna beskriver att hen arbetar med målsättning genom att 

utgå från klientens önskan. Därefter formuleras delmål i samråd med klienten. En av 

socialarbetarna har även en förhoppning om att delmål ger en känsla av att lyckas, vilket 

stärker klientens självförtroende. 

 

Socialarbetare 1. ”sen så försöker jag arbeta med mål varför man skall 

genomföra vissa saker och vad det blir för dem i förlängningen eller typ om 

nån säger att jag vill ha hus eller en lägenhet eller ett jobb och varför då 

och försöka hålla fast vid det målet och så hur vi ska göra för att komma dit 

och då tar vi fram delmål”. 

 

6.2.3 Målsättningsstrategier ut MI-sessionerna 

I de inspelade MI-sessionerna fokuserar socialarbetaren och klienten på olika slag av 

målsättningsstrategier. Målsättningen utgår från ett helhetsperspektiv med bland annat mål om 

att få arbete, utbildning, nykter- och drogfrihet, samt fritidssysselsättning. Vi upplever att en 

av klienterna tycks vara ambivalent till att formulera egna mål. Socialarbetaren bemöter 

ambivalensen genom att ge klienten ett flertal alternativ inom bland annat arbete och 

sysselsättning. Därefter fick klienten överväga alternativen och själv fatta det slutgiltiga 

beslutet. I den andra MI sektionen är vår upplevelse att klienten själv vet vad hen vill och 

själv vet vad hen behöver för att lyckas att bli fri från sitt missbruk. Detta beskrivs genom ett 

citat från MI sektionen.  

 

Klient 1. ”Nu kommer jag lägga lite fokus eller mycket fokus på det här med 

sysselsättning, sen är det en bil som är då, sen så får jag väl utgå från de 

här då. Sätta lite nya mål och så där då. Jag sätter inte upp för många 

mål”. 

 

6.2.4 Analys av målsättningsstrategi 

Båda socialarbetarna lyfter fram vikten av att målsättningen måste komma från klienterna 

själva. Askheim och Starrin (2007) beskriver att alla vill ha något att säga till om och ha makt 

och kontroll över sitt eget liv. I vårt resultat beskriver båda klienterna att de känt sig delaktiga 

i målsättningen och att målen formulerats i samråd med handläggaren. Enligt Moulas 

empowermentmodell bör socialarbetaren försöka skapa sig en bild av klientens önskade 
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situation (Moula 2009a), vilket betonar vikten av självbestämmande (Rönning 2007). 

Socialarbetare lånar därför ut makten till klienterna så att de kan ta kontroll över sitt egna liv 

(Payne 2002). Enligt Rönning (2007) leder klienternas makttillskott till att de får en större 

självmedvetenhet och därigenom reflekterar mer över sin situation. 

I en av de inspelade MI-sessionerna har klienten svårt att fatta egna beslut. Handläggaren ger 

därför klienten ett flertal alternativ för att ta reda på vad klienten vill. Därefter kunde klienten 

överväga alternativen och själv fatta det slutgiltiga beslutet. Moulas (2009a) 

empowermentmodell beskriver att klienten och socialarbetaren gemensamt tittar på olika 

alternativ samt vilka konsekvenser eller hinder som detta medför i förändringsarbetet. Syftet 

är att klienten själv ska försöka välja och att socialarbetaren här antar en stöttande roll (Moula 

2009a). Moula (2009a) betonar klientens egenmakt som en viktig faktor inom empowerment. 

Tidigare studier visar att motiverande samtal gör att klienterna blir mer engagerade i 

förändringsprocessen. Det är därför viktigt att klienten själv sätter egna mål och utrycker en 

vilja till förändring (Mccarley 2009). 

 

6.3 Klientens roll  
Denna kategori beskriver klientens roll i strävan efter att sluta eller att upprätthålla nykter- 

och drogfrihet. Den här kategorin presenteras med två underkategorier; ”eget ansvar” och 

”motivation”. Den förstnämnda underkategorin handlar om klientens egenansvar om att 

förändra sin livssituation. Klienternas åsikter skiljer sig från varandra. Den ena klienten 

upplever sig lämnad av sin handläggare när hen blev fri från sitt missbruk. Den andra klienten 

upplever att handläggaren alltid har funnits vid hens sida, även efter när missbruket upphört. 

Den andra underkategorin beskriver att klienternas egen motivation är viktig i strävan efter att 

bli nykter eller drogfri. Klienterna beskriver sin erfarenhet av att vara i ett aktivt missbruk, där 

det råder en samstämmighet om att allt annat än missbruket blir sekundärt, vilket i sin tur gör 

att kontakten på socialtjänsten är ett sätt att införskaffa sig pengar. Även socialarbetarna 

upplever att det kan uppstå problem med vissa klienter som inte är motiverade att upphöra 

med droger eller alkohol. Detta eftersom det underlättar om handläggarens mål 

överensstämmer med klienternas.  

 

6.3.1 Eget ansvar 

En av klienterna upplever att hen har fått göra det mesta själv och att handläggaren endast 

varit behjälplig med det absolut nödvändigaste. Klienten menar att hen fick mycket hjälp i 

början av kontakten med sin handläggare, så som med boende och att bli självförsörjande. 

Därefter var hen tvungen att börja ta eget ansvar. Klienten är kritisk till att behöva ta eget 

ansvar och förklarar att det tar lika lång tid att lära sig leva och att lära sig ta ansvar över sitt 

eget liv när en person har missbrukat. Detta gör det svårt för individen att följa normen om 

hur livet ska levas, även efter att missbruket har upphört. Den andra klienten berättar däremot 

hur hen har uppfyllt sina egna delmål, så som körkort, jobb och motorsågskörkort med mera.  

 

Klient 2. ”Då får man gå hela vägen, för det är soc sjukt dåliga på. Dom 

tar upp en dit och släpper. Det är meningen att man ska få hjälp hela 

trappan, för många går hit och sen så trillar de tillbaka”. 

Klient 1. ”Jag har inte satt upp såna jättestora mål utan små mål som man 

betar av då. Och de har ju varit nykterhet i jobb, schysst fritid körkort har 

jag tagit under tiden. Jaa, motorsågskörkort har jag också tagit så att det är 
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såna här smågrejer, så att man håller den positiva andan upp på något 

vis”. 

 

Den ena socialarbetaren motiverar klientens eget ansvar som att det är klienten själv som är 

huvudpersonen och att det därför är klienten som bär huvudansvaret i förändringsarbetet. Den 

andra socialarbetaren upplever att målet med sin yrkesroll är att få klienter att bli 

självförsörjande. Detta kan vara anledningen till att en av klienterna upplevde att det hände 

mer saker i början av kontakten och att hen därefter var tvungen att ta mer eget ansvar. 

 

Socialarbetare 2. ”Det är ju den som är huvudperson och det är ju dennes 

liv det gäller å det är ju naturligtvis den som gör som har ansvaret”.  

 

6.3.2 Motivation 

Under intervjuerna framkom att informanterna har upplevt svårigheter eller hinder i strävan 

efter att bryta eller att hjälpa någon att bryta beteendemönster. Båda klienterna berättar att, när 

de befunnit sig i ett aktivt missbruk, kontakten med socialtjänsten endast handlat om att få 

pengar eller utnyttja systemet på något sätt. I denna fas finns inte någon motivation att 

förändras. En av klienterna beskriver att vissa personer inte är behandlingsbara och att 

klienterna därför försöker utnyttja systemet. En av klienterna berättar:  

 

Klient 1. ”Det är väl lite såhär att när man är en aktiv missbrukare så är 

det ju drogen eller alkoholen som gäller. Och då blir allt annat sekundärt. 

Kontakten med socialtjänsten som jag sa förut handlar om att få loss 

pengar. SÅ är det ju oftast. Det är det som är det viktigaste. En del 

människor är ju inte behandlingsbara heller. En del är ju inte det trots 

allt”. 

 

Socialarbetarna upplever en samstämmighet i det som klienterna säger, att det uppstår 

problem om klienten inte är motiverad till att upphöra med sitt missbruk. En av 

socialarbetarna berättar att det underlättar om klientens mål överensstämmer med 

socialtjänstens. Vill inte klienten sluta med sitt missbruk blir det svårigheter, då 

socialarbetarens roll är att arbeta mot drogfrihet och självförsörjande. Den andra 

socialarbetaren hävdar att det blir en större utmaning att arbeta med klienter som inte vill 

något utan är frustrerade, arga eller aggressiva.  

 

Socialarbetare 1. ”Det är ju väldigt mycket svårare att prata med någon 

som inte är motiverad och genomföra någon förändring. Sen säger dom ju 

att man alltid är motiverad till nånting, men det kan va svårt kanske som 

handläggare, för mitt mål är ju att de skall bli självförsörjande så våra mål 

måste ju vara någorlunda överens annars blir det ju väldigt svårt om 
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klientens mål är och inte bli självförsörjande så är det ju lite, då blir det 

konflikt”. 

 

6.3.3 Klientens roll ur MI-sessionerna 

Genomgående i de inspelade MI-sessionerna lägger socialarbetaren över ansvaret på 

klienterna, genom att ställa frågor om hur klienterna upplever situationen och om klienterna 

har några egna förslag på hur klienten ska nå de egna målen. Vår tolkning är att 

socialarbetaren försöker få klienterna att ta eget ansvar vilket leder till att den ena klienten 

försöker komma med förslag som sedan bollas med handläggaren. Den andra klienten ställer 

sig mer frågandes och har svårigheter med att komma på egna lösningar av problemet. Det 

hela slutar med att handläggaren måste anpassa samtalet till klienten för att komma vidare. 

Detta görs genom att handläggaren blir mer styrande och kommer med förslag som klienten 

kan yttra sig om.  

 

Handläggaren ”Jag tror också det, för det pratade ju du och jag om lite i 

telefon, det här med utfasning och försökte tänka lite fram då vill jag höra 

om hur du tänker, det är ju ditt liv”. 

Handläggaren ”Men hur ska du få ordning på ditt kaos då som du 

beskriver”. 

 

6.3.4 Analys av klientens roll 

I resultatet beskriver en av klienterna att hen upplever sig ha fått göra det mesta själv och att 

handläggaren endast varit behjälplig med det absolut nödvändigaste. Vilket även visar sig i 

MI-sessionerna där socialarbetaren lägger över ansvaret på klienterna. Enligt Payne (2002) 

handlar empowerment om att klienterna skall se sig själva som den person som kan finna 

lösningar på sina egna problem. I de inspelade MI-sessionerna visar det sig att handläggaren 

har en stöttande roll i stället för en styrande, vilket ger klienten utrymme att fatta egna beslut. 

Det här kan även kopplas till empowermentorienterat socialt arbete, som kan beskrivas som 

att socialarbetaren har en tro på att klienten besitter en förmåga att kunna förändra sin 

situation och att socialarbetaren stöttar klienterna för att underlätta processen. (Moula 2009b). 

Handläggaren försöker därför få klienten att ta kontroll över sitt eget liv (Askheim & Starrin 

(2007). Den andra klienten berättar däremot hur hens handläggare varit med under hela resan 

när klienten uppfyllt sina egna delmål, så som körkort, jobb och motorsågskörkort. Det här 

visar en upplevd skillnad om samma fenomen mellan klienterna. Tidigare studier visar att 

förändringsbenägenheten hos klienten stärks om klienten själv utrycker en vilja till förändring 

(Miller et al. 2006). 

 

6.4 Socialarbetarens roll 
Den här kategorin beskriver informanternas uppfattning om socialarbetarens roll. 

Socialarbetarens roll beskrivs utifrån tre underkategorier; ”stöttande”, ”trygghet” och ”tid för 

klienten”. Båda klienterna upplever sin handläggare som stöttande då handläggaren erbjuder 

klienterna hjälp på vägen i strävan efter ett nyktert och drogfritt liv. Klienterna upplever även 

handläggaren som en trygghet då de alltid har någon att ringa till om det skulle uppstå 
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problem. Socialarbetarna berättar att det är viktigt att känna att de har avsatt tid för MI 

samtalet, som enligt socialarbetarna är mer tidskrävande än att ge information. 

 

6.4.1 Stöttande 

Båda klienterna har upplevt sin handläggare som stöttande i processen att bli fri från sitt 

missbruk. Detta yttrar sig genom att en av klienterna upplever sig lyssnad till samt att 

handläggaren har hjälpt till att se svårigheter och risker med klientens resonemang. Denna 

klient beskriver hur hen upplevt en positiv respons och stöttning då handläggaren erbjudit sig 

att hjälpa till på vägen. Den andra klienten berättar att hens handläggare vid en del tillfällen 

hjälpt till och stöttat i kontakten med andra verksamheter. Klienten beskriver det som att 

handläggaren fungerat som en advokat. Båda socialarbetarna upplever att de har en stöttande 

roll, där en av socialarbetarna beskriver att arbetet består av att strukturera upp och tydliggöra 

för klienten hur denne skall uppnå sina mål. Även den andra socialarbetaren är inne på samma 

spår och förklarar att hen ibland behöver styra samtalen för att nå kärnan till ansökan och inte 

tappa tråden, vilket vi tolkar som en stöttande del i socialarbetarnas yrkesroll.  

 

Klient 1. ”Ja handläggarens roll har ju varit att lyssna på mig och bollat 

och sett svårigheter och farligheter, eller farligheter risker med mitt 

resonemang och mitt tänkande och mina mål och framförallt att hen kan se 

är detta realistiskt och funkar det här för dig. Man har ju haft nån att bolla 

det här med”. 

Socialarbetare 2. ”Sen får ju jag och dom personerna som behövs finnas 

där för att stötta på vägen. Det är väl också viktigt i MI att man ändå ger 

rätt till klienten, det är ju personen som har som gör valen”. 

 

6.4.2 Trygghet  

Båda klienternas upplevelse är att handläggaren är en trygghet i processen att bli fri från sin 

missbruksproblematik. Detta eftersom handläggaren alltid finns där och går att ringa till om 

det skulle vara något problem. Båda socialarbetarna berätta att de inte fördömer klienterna när 

klienterna tar kontakt. Utan socialarbetarna ger klienterna bekräftelse och försöker förmedla 

att klienterna har deras tid till förfogande, oavsett om det är något bra eller dåligt. Det här kan 

vara en del av varför klienterna upplever trygghet i kontakten med sin handläggare.  

 

Klient 1. ”Men fördelarna finns ju, att jag kan ringa och prata. Om det 

skulle dyka upp ett problem med mitt missbruk, om jag skulle ta återfall 

eller såna där saker då finns hen ju där”. 

Socialarbetare 2. ”Min roll är att personen som kommer här skall känna att 

den får min tid å att den ja att det inte finns nåt skamfyllt utan ja men att 

den är här för hmm det är nog någon grundtanke jag har alltjämt att det 

skall kännas så bra att det inte skall va fördömande när personen kommer 

utan det är nog det som jag har som mantra”. 
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6.4.3 Tid för klienten 

Samtliga socialarbetare berättar att hög arbetsbelastning och stress påverkar möjligheterna för 

att kunna genomföra ett bra MI samtal. Att känna att man har tid att prata i lugn och ro, 

upplever socialarbetarna vara en förutsättning för att få ett fullgott MI-samtal. Det här gör att 

det är socialarbetarens roll att skapa tid för klienten så ett fullgott motiverade samtal kan 

genomföras. En av socialarbetarna menar att hen måste ha reda på en del saker i sin yrkesroll. 

Då kanske det inte fungerar att använda MI som enligt socialarbetaren är mer tidskrävande.  

 

Socialarbetare 1. ”Jag vill praktisera MI mer än vad jag gör. Det blir ju 

ofta att man har mycket att göra och att man inte riktigt har tid liksom och 

praktisera MI känns det som. Jag tror att ofta i samtal så är det vissa saker 

som jag behöver ha reda på för att kunna göra mitt jobb. Då blir det lätt 

kanske att det blir fokus på det, för att man inte har utrymme för det här 

mjuka liksom, utan att det blir spänt läge liksom och då är jag inte lika 

benägen att använda mig av MI som jag skulle vilja”. 

Socialarbetare 2. ”Det kan va stress och så där det är bra och ha att man 

känner att man har tid i mötet. Det tror jag är jätteviktigt så att det inte blir 

ett forcerat MI samtal, för det tror jag inte ger så mycket heller”. 

 

6.4.4 Socialarbetarens roll ur MI-sessionerna 

Vår tolkning av MI-sessionerna är att socialarbetaren visar upp en stöttande roll. Bland annat 

genom att socialarbetaren erbjuder sig att vara behjälplig i kontakten med arbetsförmedlingen. 

Socialarbetaren erbjuder klienten att ge sitt nummer till arbetsförmedlaren om det skulle 

uppstå något problem. I en av MI-sessionerna beskriver klienten en önskan om en fortsatt 

kontakt med handläggaren, då vår tolkning är att klienten upplever en trygghet i att ha någon 

att vända sig till om det skulle behövas. I MI-sessionerna går det inte att tyda någon form av 

tidsbrist, då socialarbetarna och klienterna upplevs som lugna utan att stressa.  

 

Handläggaren. ”Är det något han behöver eller något så kan du ge han 

mitt telefonnummer. om det är till någon nytta för dig. för ibland har vi 

skrivit såna här remisser så man får en sån här socialmedicinsk kod på 

arbetsförmedlingen. Och det kan jag i så fall vara behjälplig med att 

skriva”.  

Klient 1. ”Även om jag får en egen försörjning så vill jag gärna ha nån 

form av kontakt med dig. Ja, det behöver inte vara såna här formella 

samtal, det kan vara att vi ses över en kopp kaffe och pratar, att jag vet att 

du finns där om jag skulle behöva dig”. 
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6.4.5 Analys av socialarbetarens roll 

Båda klienterna har upplevt sin handläggare som stöttande i processen att bli fri från sitt 

missbruk. Det här visar sig i och med att klienterna upplever sig lyssnad till samt att 

handläggaren har hjälpt till att se svårigheter och risker med klientens resonemang. För att 

kunna ge en klient makt, kraft eller styrka (Askheim & Starrin 2007) är en förutsättning att 

socialarbetare är lyhörd på det klienterna säger. Detta ökar klienternas självkännedom (Payne 

2002).  

Det framkommer även att socialarbetarna ger klienterna bekräftelse och försöker förmedla att 

klienterna har tid till förfogande, oavsett om det är något bra eller dåligt. Detta i likhet med 

empowermentteorin där syftet är att stödja utsatta människor i samhället (Starrin 2007). Detta 

görs på bästa sätt genom det som Starrin (2007) beskriver som det sammanbindande språket, 

som kännetecknas av att det är uppmuntrande, bekräftande och leder till trygghet och god 

självkänsla hos klienten. (Starrin 2007).  

Båda socialarbetarna upplever att de har en stöttande roll, där en av socialarbetarna beskriver 

att arbetet består av att strukturera upp och tydliggöra för klienten hur denne skall uppnå sina 

mål. Detta skulle kunna kopplas till den del i empowerment som enligt Payne (2002) handlar 

om att socialarbetare på ett pedagogiskt sätt ser till att klienterna har möjligheter att slutföra 

sina uppgifter. 

I en av de inspelade MI-sessionerna erbjuder sig socialarbetaren att vara behjälplig i 

kontakten med arbetsförmedlingen. Socialarbetaren erbjuder därför klienten att ge sitt 

nummer till arbetsförmedlaren om det skulle uppstå något problem. Detta skulle kunna 

kopplas till begreppet advocacy (företrädarskap) som inom empowerment teorin handlar om 

att man som socialarbetare företräder en klient och dennes intressen, när klienten själv inte har 

nog med makt att göra det (Payne 2002). 

Studier visar att klienten lättare pratar om sina problem om socialarbetaren besitter en 

empatisk förmåga. Det här gör att klienten känner trygghet hos socialarbetaren (Romano & 

Peters 2016) vilket ökar chansen för ett gynnsamt behandlingsresultat (Lundahl et al. 2010). 
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7. Diskussion 

7.1 Resultat 
Studiens syfte var att undersöka klienternas och socialarbetarnas upplevelse av metoden 

motiverande samtal. Frågeställningarna av klienternas och socialarbetarnas upplevelse av 

motiverande samtal har besvarats i resultatet. Resultatet av studien visar att informanterna 

upplever relationen mellan socialarbetare och klient som en viktig faktor för att klienten över 

huvud taget ska kunna ta till sig någon hjälp. Dock kan MI metoden i vissa fall liknas med 

manipulation, om socialarbetaren inte ger ärligt menade kommentarer. Detta i sin tur gör att 

klienterna får en felaktig relationsuppfattning om handläggaren. Informanterna lyfter fördelar 

med att använda delmål med ett helhetsperspektiv. För att klienten ska kunna bli nykter eller 

drogfri krävs en helhetsbild av problematiken där delmål formuleras inom flera olika 

områden. För att nå dessa mål innehar klienten och socialarbetarna olika roller. Klienterna bär 

på ett egenansvar, där klienten beskrivs som huvudperson i förändringsarbetet, medan 

socialarbetaren benämns som stöttande och en trygghet i förändringsprocessen.  

Samtliga informanter i studien upplever att relationen är en viktig faktor i hjälparbetet. Dels 

för att klienterna ska kunna ta till sig den hjälp som ges, samt att socialarbetaren ska kunna ge 

klienten den hjälp som behövs. Det här stämmer överens med tidigare studier som visat att 

relationen mellan klienten och hjälpgivare har en stor betydelse för hur bra resultat 

motiverande samtal ger (Li et al. 2016). För att uppnå ett ömsesidigt samarbete mellan klient 

och socialarbetare, berättar samtliga informanter att MI metoden inte ska vara dömande. 

Socialarbetarna förklarar att de lägger fokus på att uppmärksamma klientens positiva 

egenskaper, vilket klienterna i studien lyfter fram som en viktig faktor för att kunna skapa ett 

förtroende för handläggaren. Det här stämmer överens med tidigare MI studier som visar att 

klienter upplever sig lyssnade på och ger en positiv respons till hjälpare som inte använt sig 

av ett fördömande förhållningsätt i arbetet med klienterna (Jones et al. 2016).  

För att skapa en god relation visar vårt resultat att ett gott förtroende mellan klienten och 

socialarbetaren är av största vikt. Tidigare forskning lyfter fram partnerskapet mellan 

hjälpgivare och hjälptagare som en styrka med att använda motiverande samtal (Britt et al. 

2004). Resultatet av vår studie visar att klienterna upplever sig ha en vänskapsrelation med sin 

handläggare, vilket tyder på att MI som förhållningssätt kan göra att klienterna misstolkar 

relationen och ser den som en vänskap. Det här är våra antaganden då en av socialarbetarna 

ibland upplever att hen manipulerar klienterna med ett förhållningssätt från MI. En av 

socialarbetarna beskriver att hen vill att MI ska komma så naturligt som möjligt utan att 

klienterna kan se att handläggaren praktiserar en metod. Enligt Rollnick et al. (2009) är tanken 

att hjälparen lägger märke till och bekräftar klientens kompetens, styrka och dennes goda 

egenskaper. Det är dock viktigt att denna bekräftelse inte är rutinmässig utan bekräftelsen 

måste uppfattas som äkta (Rollnick et al. 2009). Tidigare forskning har även visat att personal 

som utövar motiverande samtal upplever att de får en bättre relation till den hjälpsökande 

(Lindhe-Söderlund 2010). Därför är vår tolkning att socialarbetare som använder överdrivet 

mycket bekräftelse som är rutinmässig, kan leda till en falsk relationsuppfattning för 

klienterna, som gör att de ser handläggaren som en vän. Handläggarens mål är att få klienten 

att bli fri från sitt missbruk och bli självförsörjande, vilket döljer sig i en god men ”falsk” 

relation. Ger socialarbetaren ärligt menade kommentarer och använder MI snarare som ett 

förhållningssätt än en ren metod (Wahab 2005) är vår tolkning att relationen blir äkta från 

båda parter. 
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Resultatet av studien visar att båda klienterna upplever delaktighet i målsättningen, vilket 

socialarbetarna lyfter fram som en viktig del i MI. Tidigare studier visar att motiverande 

samtal kan leda till att klienter blir mer engagerade i förändringsprocessen, därför är det 

viktigt att klienten får möjlighet att sätta sina egna mål och uttrycka en vilja till förändring 

(Mccarley 2009).  Tanken är att klienten lyssnar till sina egna ord, vilket stärker klientens 

motivation till förändring (Rollnick et al. 2009). En av delarna inom empowerment är att vi 

vill ha något att säga till om och ha makt och kontroll över vårt eget liv (Askheim & Starrin 

2007). Hade socialarbetaren varit mer styrande i sitt förhållningssätt, är vår tro att just makten 

och kontrollen över förändringsarbetet försvunnit för klienterna, som i sin tur gjort att 

förutsättningarna för ett gynnsamt utfall minskat.  

I en av MI-sessionerna är vår tolkning att klienten var ambivalent i valet av hjälp. 

Handläggaren försökte därför ge klienten flera alternativ, om bland annat arbete och 

sysselsättning. Enligt vår tolkning var detta för att skapa delaktighet så att klienten upplever 

att hen har något att säga till om. Forskning visar att motiverande samtal bidrar till bättre 

möjligheter att arbeta med ambivalenta individer (Britt et al 2004). I MI-sessionerna är vår 

tolkning att socialarbetaren tycks anpassa sig efter klienten och försöka finna lösningar på de 

problem som uppstår. Det här stämmer överens med Wahab (2005) som menar att MI är en 

praktisk och flexibel metod när det handlar om att motivera och uppnå en beteendeförändring 

hos individer. 

En av klienterna upplever sig som lämnad av sin handläggare, då hen anser sig ha fått göra det 

mesta av förändringsarbetet själv. Klienten är kritisk till eget ansvar och upplever att 

handläggaren endast varit behjälplig med det absolut nödvändigaste. Klienternas åsikter 

skiljer sig åt, i och med att den andra klienten upplever att handläggaren alltid har funnits vid 

hens sida när hen har arbetat mot sina mål. Vi upplever det här som intressant, då båda 

klienterna pratar om egenansvar, men upplever det på olika vis. Den ena socialarbetaren 

motiverar klientens eget ansvar som att det är klienten själv som är huvudpersonen, därför är 

det klienten som bär huvudansvaret i förändringsarbetet. Att klienternas åsikter skiljer sig åt 

kan hänga samman med att etnicitet och bakgrund påverkar hur effektivt motiverande samtal 

fungerar (Lundahl et al. 2010). Dock kan vi inte se det här som någon sanning, men det 

handlar trots allt om unika individer med bakgrunder som skiljer sig från varandra. 

Resultatet visar att båda klienterna upplever sin handläggare som stöttande och en trygghet i 

processen att bli fri från sitt missbruk. Detta eftersom handläggaren alltid finns där och går att 

ringa till om det skulle vara något problem. Forskning visar att hjälpgivarens empatiska 

förmåga har en betydelse för ett gynnsamt behandlingsresultat (Lundahl et al. 2010). 

Hjälpgivarens empatiska förmåga bidrar till att klienten känner en trygghet, vilket gör att 

klienten lättare pratar om sina problem (Romano & Peters 2016). En av klienterna berättar att 

hens handläggare vid en del tillfällen hjälpt till och stöttat i kontakten med andra 

verksamheter. Klienten beskriver det som att handläggaren fungerat som en advokat. Detta 

stämmer överens med begreppet advocacy (företrädarskap) som inom empowerment teorin 

handlar om att socialarbetare företräder en klient och dennes intressen när klienten själv inte 

har makt att göra det (Payne 2002). Vi tolkar detta som ett lyckat partnerskap där tidigare 

studier visar att ett lyckat partnerskap mellan hjälpgivare och klient ökar klientens chanser att 

nå sina mål (Mccarley 2009).  

Båda socialarbetarna i studien berättar att hög arbetsbelastning och stress påverkar 

möjligheterna att genomföra ett bra MI samtal. Arbetsbelastning och stress är något som 

forskning visar har betydelse för hur socialarbetarna upplever sin arbetssituation (Cole et al. 

2004). Stress bland socialarbetare kan även påverka kvaliteten på insatserna för klienterna 
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(Collings & Murray 1996). Eftersom stress och arbetsbelastning påverkar MI processen 

negativt, vilket gör att relationen blir lidande. En god relation mellan socialarbetare och klient 

tar ofta lång tid att bygga upp. Stress och arbetsbelastning inom socialtjänsten borde 

rimligtvis innebära mindre tid för klienterna och svårare att bygga en god relation. 

 

7.2 Metod 
För att undersöka studiens syfte och besvara forskningsfrågorna, ansåg vi en kvalitativ metod 

mest lämpad. Vi har genomfört intervjuerna och analyserat samtligt material efter den 

hermeneutiska spiralen (Patel & Davidsson 2003), där klientintervjuerna utgjorde grunden för 

studien. Därefter adderades intervjuerna med socialarbetarna som utgjorde ett andra 

perspektiv. Slutligen analyserades de inspelade MI-sessionerna och lades till som ett tredje 

perspektiv. Detta gav oss ett resultat som belyste studiens syfte från tre olika håll. Vi upplever 

att studiens syfte har tillgodosetts.  

Syftet med studien var att undersöka klienters och socialarbetares upplevelse av metoden 

motiverande samtal. Att det blev klienter med missbruksproblematik var inte något vi från 

början bestämt oss för. Vi ville ha klienter som med största sannolikhet har haft kontakt med 

en handläggare som utövar MI. Då vi kände till att det fanns en metodstödjare inom MI 

metoden, föll det sig naturligt att vi kontaktade denne utifrån ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval kännetecknas av att lämpliga informanter väljs ut i närmiljön (Trost 

2010). Vi anser att MI är ett förhållningssätt med samma grund inom samtliga områden, 

därför anser vi att vårt resultat kan vara användbart inom andra delar där MI praktiseras. 

Vi upplever att det hade varit bättre om MI-sessionerna hade varit inspelade med 

videokamera. Det här hade gjort att vi kunnat ta hänsyn till kroppsspråk och fått en 

helhetsbild av kommunikationen mellan handläggare och klient. Då det inte gick att få 

tillgång till något videoinspelat material, fick vi nöja oss med att endast tillhandahålla 

röstinspelningarna av MI-sessionerna, vilka utelämnade kroppsspråk.  

Handläggaren tog den första kontakten med klientinformanterna, vilket kan ha påverkat deras 

svar. Detta eftersom klienterna står i beroendeställning till handläggaren. Det här kan ha gjort 

att klienterna valt att hemlighålla vissa åsikter för att inte påverka den relation de sinsemellan 

byggt upp. Då sekretess om samtliga klienter inom socialtjänsten råder, var enda sättet att gå 

via en handläggare för att komma i kontakt och intervjua klienter. Vi var medvetna om 

problemet, dock ansåg vi att fördelarna vägde tyngre. Då klienterna vi intervjuat även var de 

klienter som medverkade i MI-sessionerna, gör att MI-sessionerna fungerar som ett slags 

kvitto på att handläggaren använt MI under deras samtal. En annan fördel är att MI-

sessionerna fungerar som en slags trovärdighetsanalys av informanternas beskrivna 

upplevelse. Enligt Svensson och Ahrne (2011) stärks trovärdigheten i studien av att vi använt 

oss av triangulering, där fenomenet blir belyst från flera olika håll. Enligt oss ges 

informanternas svar en helt annan vikt, efter att vi analyserat MI-sessionerna.  

I och med att det är en kvalitativ studie kan vi inte utesluta att informanterna har påverkats av 

oss som intervjuat (Trost 2010). Patel och Davidsson (2003) beskriver detta som 

intervjuareffekten vilket handlar om att personen som genomför intervjun påverkar 

informanten så att dennes svar medvetet eller omedvetet blir det som intervjuaren vill höra 

och inte sanningen. Vi försökte tillgodose det här genom att ge information till informanterna 

om att deras svar är konfidentiella. Vi informerade även om att informanterna skulle svara så 

sanningsenligt som möjligt, då deras svar var viktiga. Genom att vi gjorde på det här viset 

upplever vi att informanterna kände sig bekväma under intervjuerna och svarade 

sanningsenligt. 
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Med tanke på tidsaspekten där vi haft ett slutdatum när studien skulle vara klar, har gjort att vi 

endast haft möjlighet att genomföra fyra stycken intervjuer och analyserat två stycken 

inspelade MI-sessioner. Det här gör att resultatet inte går att generalisera. För att få ett 

generaliserbart resultat hade vi behövt göra fler intervjuer. Svensson och Ahrne (2011) menar 

att svårigheterna med att generalisera resultatet är en svaghet inom kvalitativ forskning. Enligt 

Trost (2010) är det heller inte meningen, då syftet med en kvalitativ metod är att undersöka 

informanternas upplevelser, erfarenheter och känslor (Hassmén & Hassmén 2008). Dock 

anser vi att denna studie kan användas som förstudie till andra forskare som vill belysa ämnet 

närmare. Det skulle vara intressant att se studier med fler informanter, som berättar sin 

upplevelse av motiverande samtal, samt att använda sig av videoinspelningar för att få en 

helhetsbild av den verkliga kommunikationen sinsemellan klienten och handläggaren.  

Det skulle även vara intressant att studera klienter som befinner sig i ett aktivt missbruk och 

deras upplevelse av motiverande samtal. Vi tror att upplevelsen av MI kan skilja sig åt 

beroende på i vilken fas klienterna befinner sig. Om informanterna hade varit aktiva i sitt 

missbruk kan det vara att resultatet i studien blivit annorlunda. Klienterna i denna studie har 

trots allt lyckats skapa ett nytt liv utan alkohol och droger.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1  
Intervjuguide 1 

Bakgrundsfrågor: 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Hur skulle du beskriva din erfarenhet av socialtjänsten?  

Hur länge har du haft kontakt med din handläggare?  

Hur ser kontakten med din handläggare ut?  

 

Hade du några förväntningar på samtalen innan du tog den första kontakten? 

Stämmer förväntningarna överens med verkligheten? I så fall på vilket sätt?  

Hur upplever du att det är att ha kontakt med din handläggare? 

Kan du berätta om hur ett samtal med din handläggare går till?  

Vilka fördelar kan du se med att ha en kontakt din handläggare?  

Finns det något som skulle kunna förbättra era samtal? I så fall på vilket sätt? 

 

Vad är målet gällande kontakten med din handläggare?  

Hur gick ni tillväga för att utforma dessa mål?  

På vilket sätt har du och din handläggare arbetat mot denna målsättning?  

Vad upplever du vara din roll i strävan mot denna målsättning? 

Vad upplever du vara din handläggares roll i strävan mot denna målsättning? 

 

Kan du beskriva hur du upplever din relation med handläggaren?  

Känner du dig delaktig i kontakten med din handläggare? På vilket vis? 

Finns det något som skulle göra att du känner dig mer delaktig? Kan du utveckla?  

 

Hur vill du bli bemött av din handläggare? 

Upplever du att du blir bemött på det viset? 

Om du skulle ge råd till socialarbetare om hur de skulle möta människor, vilka råd skulle du 

ge? 

Finns det något annat du vill tillägga?  
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9.2 Bilaga 2 
Intervjuguide 2 

Bakgrundsfrågor: 

Kan du berätta lite om dig själv?  

Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du arbetat i din nuvarande yrkesroll? 

Kan du berätta om din erfarenhet av MI? 

Vad karaktäriserar MI enligt dig? 

Hur länge har du praktiserat MI?  

Hur kom du i kontakt med MI?  

Hur upplevde du MI utbildningen? 

Hade du några förväntningar på MI metoden innan du började praktisera den? 

Stämmer förväntningarna överens med verkligheten? I så fall på vilket sätt? 

 

Hur upplever du att det är att arbeta med MI? 

Kan du berätta om hur du använder MI som samtalsmetod med dina klienter?  

Vad är målet med ett MI-samtal?  

Vad upplever du vara din roll som handläggare i ett MI-samtal?  

Vad upplever du vara klienternas roll i ett MI-samtal? 

 

Vilka fördelar kan du se med MI? 

Upplever du någon utmaning med metoden?  

Finns det situationer då MI inte fungerar? 

Hur hanterar du dessa situationer? 

Hur upplever du att klienterna ser på dig som socialarbetare när du använder MI? 

Hur upplever du att MI påverkar klienterna?  

Har du upplevt att din relation med klienterna har påverkats av MI? I så fall hur?  

Finns det något annat du vill tillägga? 
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9.3 Bilaga 3 
 

Hej! 

Vi heter Christian och Jonathan och studerar sjätte terminen på socionomprogrammet i 

Karlstad. För tillfället skriver vi vårat examensarbete (C-uppsats) där syftet med studien är att 

ta reda på hur socialtjänsten arbetar med motiverande samtal. Vi söker därför 4 stycken 

frivilliga att delta på en intervju vardera som tar mellan 40-60 min. Intervjun kan ge dig som 

respondent chansen att reflektera över ditt arbete. 

För att delta i studien måste du som respondent ha avlagt socionomexamen eller likvärdig 

utbildning. Du skall även vara utbildad inom MI och arbeta med myndighetsutövning. Som 

klient gäller att du haft kontakt med en socialarbetare som praktiserar MI. 

Det är givetvis frivilligt att ställa upp. Som respondent svarar du endast på de frågor du själv 

vill och du har även rätt att när som helst avbryta intervjun. 

Uppgifterna du som respondent lämnar kommer inte användas i något annat syfte än för den 

aktuella uppsatsen. Samtliga intervjuer kommer att spelas in och när uppsatsen är klar så 

raderas dessa. Du som respondent kommer vara anonym och det är endast vi som utför 

intervjun som lyssnar av och tar del av det inspelade materialet. 

Plats och tid för intervjuerna anpassas efter dina önskemål som respondent.   

Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 

Jonathan Ådjers 

076-xxxxxxx 

Jonathan.adjers@xxxxxxx 

Christian Andrée 

070-xxxxxxx 

Christian_andrée@xxxxxxxx 

 


