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Sammanfattning  

Bakgrund: Det har blivit allt vanligare för arbetsterapeuter inom hälso- och sjukvården att behandla 
patienter som lider av psykisk ohälsa. Denna patientgrupp bär ofta med sig ohälsosamma 
levnadsvanor och är därför i behov av en livsstilsförändring för att uppnå ökat välbefinnande. 
Arbetsterapeuter inom olika verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården behöver därför ett 
samtalsverktyg för att bemöta klienter i behov av livsstilsförändringar. MI- motiverande samtal är ett 
samtalsverktyg som vägleder flera yrkesprofessioner däribland arbetsterapeuter i 
beteendeförändringsprocessen för att uppnå en hälsosam livsstil. Syfte: Syftet med studien är att 
beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att tillämpa MI i patientarbetet med personer som lider av 
psykisk ohälsa. Metod: Studien gjordes utifrån en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. 
Åtta arbetsterapeuter från kommun, primärvård och psykiatri deltog i studien. Intervjuerna 
analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Arbetsterapeuterna upplevde att 
användandet av MI har förstärkt deras kompetens i behandlingsprocessen. MI har bidragit till en 
förbättrad dialog i patientarbetet och hjälpt arbetsterapeuterna att stödja klientens egna 
engagemang till förändring. Metoden ger trygghet i tillvägagångssättet men till slut styrs samtalet av 
klientens beredskap till förändring. Slutsats: Arbetsterapeuternas erfarenhet var att MI är ett 
värdefullt verktyg som underlättar samtal om levnadssätt i patientarbetet med personer med psykisk 
ohälsa. 
 
Sökord: Arbetsterapi, Arbetsterapeut, MI- Motiverande Samtal, Psykisk ohälsa, Kvalitativ studie 
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1. Inledning 

Idag lider mellan 20 och 40 % av Sveriges befolkning av psykisk ohälsa. Arbetsterapeuter möter 
dagligen denna patientgrupp i såväl öppen- som slutenvården (1). Psykisk ohälsa medför ofta 
ohälsosamma levnadsvanor och är en konsekvens av psykiska sjukdomar såsom depression och 
ångest (2). Det är vanligt förekommande att arbetsterapeuter möter klienter inom hälso- och 
sjukvården med nedsatt välbefinnande och som uttrycker att deras välmående skulle förbättras 
avsevärt ifall de ändrade ett visst beteende t.ex. rökning, kosthållning, fysisk inaktivitet, missbruk och 
inlärning av nya rutiner m.m. Flera yrkesprofessioner däribland arbetsterapeuter har bedömt dessa 
klienter som svårbehandlade, dels för att de ofta har korta patientmöten men också för att de saknar 
ett samtalsverktyg att utgå ifrån i samtalet med klienten (3).  
 
Socialstyrelsen (4) beskriver att i vården av personer med psykisk ohälsa är det oerhört viktigt med 
tillgänglighet och kontinuitet samt att det krävs att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt 
kompetens för att kunna se till att personerna får rätt vård och stöd. Allgulander skriver att stöd kan 
vara i form av boendestöd, hjälpmedel samt datorstödd träning för att förstärka den sociala 
funktionen (5) men också i form av samtal för att motivera till förändring och återfinna glädje i livet 
hos klienten (5).  
 
Psykiska besvär innebär att personen upplever nedsatt välbefinnande i samband med symtom som 
exempelvis nedstämdhet, ångest och oro. Detta kan således i olika grad påverka en persons 
funktionsförmåga (6). Att förändra något som sina vanor kan vara en svår förändring speciellt om 
man känner sig omotiverad. Metoden Motiverande Samtal (MI) har under de senaste åren inom 
hälso- och sjukvården uppmärksammats som ett redskap för behandlare att väcka klientens egna 
motivation till förändring (3).  
 

2. Bakgrund 
 

2.1 Arbetsterapi 
 
Arbetsterapi handlar enligt Model Of Human Occupation (MOHO) om att motivera och möjliggöra 
aktivitetsutförande i det vardagliga livet. Arbetsterapeutiska insatser baseras på klientens behov och 
önskemål kring aktiviteter i syfte att möjliggöra för klienten att kunna leva ett så självständigt och 
meningsfullt liv som möjligt (7). Arbetsterapeuter utreder och bedömer aktivitetsförmågan hos 
klienterna för att sedan främja förmågan till aktivitet och delaktighet genom att antingen träna upp 
och/eller förhindra nedsatt aktivitetsförmåga, men även vid behov kompensera för den nedsatta 
aktivitetsförmågan (7).  
 

Inom arbetsterapi ses människan som en autonom varelse, beroende av aktivitet och delaktighet för 
utveckling och god hälsa (8). Kielhofner (7) betonar vikten av att ta hänsyn till klientens önskemål och 
perspektiv innan och under behandlingsarbetet för att skapa motivation och engagemang. Den 
terapeutiska relationen mellan arbetsterapeut och klient är en viktig del i arbetsterapin och 
avgörande för utfallet av behandlingen. Genom att stödja och uppmuntra klientens vilja och 
aktivitetsengagemang ges goda förutsättningar för en lyckad behandling. 
 

Enligt arbetsterapeuternas etiska kod ska ”Arbetet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet 
och ta hänsyn till möjligheter och hinder i omgivningen” (8).  Arbetsterapeuter använder idag flera 
evidensbaserade arbetsterapeutiska teorier, modeller och metoder i det kliniska arbetet. Den 
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teoretiska referensramen Model of Human Occupation (MOHO) (7) och arbetsterapiprocess 
modellen The Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) (9) används ofta i det 
arbetsterapeutiska arbetet.  
 

Inom arbetsterapin betonas aktivitetens betydelse som central för att uppnå god hälsa. Den 
teoretiska referensramen Model of Human Occupation (MOHO) beskriver ett aktivitetsfokuserat, 
evidensbaserat och holistiskt arbetssätt som används av arbetsterapeuter över hela världen (7). 
MOHO (7) beskriver människans aktivitet genom att belysa tre komponenter hos individen: viljekraft, 
vanor och utförandekapacitet. Viljekraften styrs av individens tankar och känslor kring det som 
upplevs viktigt och intressant men även av individens uppfattning om den egna förmågan. Den egna 
förmågan är uppdelad i två väsentliga delar: upplevelsen av den personliga kapaciteten och känslan 
av effektivitet. Upplevelsen av den personliga kapaciteten är en bedömning av den egna 
intellektuella, fysiska och sociala förmågan. Begreppet ”känsla av effektivitet” beskrivs som 
individens tilltro till sin egen förmåga att kunna åstadkomma något framgångsrikt. 
Utförandekapacitet är klientens förmåga att utföra aktiviteter beroende på fysiologiska och mentala 
förmågor. Kielhofner (7) betonar att samtliga komponenter bör tas hänsyn till för att kunna förstå 
människans aktivitetsutförande, även miljön som individen befinner sig i kan både hindra och 
möjliggöra aktivitetsutförande.  
 

MOHO betonar klientcentrering i sitt tillvägagångsätt genom att se varje individ som unik och att 
klientens enskilda personliga egenskaper utgör grunden och styr valet av behandlingsmål och 
behandlingsstrategier. MOHO betraktar det klienten gör, tänker och känner som centrala 
mekanismer för förändring (7). En av grundprinciperna inom arbetsterapi är att skapa en god 
behandlingsrelation. Argentzell et al. (10) beskriver att arbetsterapeutens tillvägagångssätt ska bygga 
på tekniker och metoder som är vetenskapligt beprövade och att förhållningssättet gentemot 
klienten genomsyras av respekt, äkthet och empati. En aktivitet är terapeutisk för klienten när den 
upplevs som meningsfull. Arbetsterapeuter strävar därför att i samtal med individer hitta den 
aktivitet som engagerar och fångar klientens intresse. 
 

OTIPM är en modell som beskriver åtgärdsprocessen i arbetsterapi och som likt MOHO förespråkar 
ett klientcentrerat och aktivitetsfokuserat tillvägagångssätt. Modellen vägleder arbetsterapeuternas 
professionella resonemang och ger struktur i patientarbetet när det gäller att tillsammans med 
klienten identifiera och finna lösningar till aktivitetsproblem (9). För att uppnå uppsatta mål betonar 
Fisher (9) vikten av en god terapeutisk relation och hur den kan främja motivation och engagemang 
hos individer, vilket är av väsentligt värde för ett gott behandlingsresultat. 
 

2.2 Motiverande Samtal – MI 

Inom hälso- och sjukvården har det senaste decenniet allt mer handlat om att kunna hantera 
klienters livsstilsförändringar och därmed ohälsosamma levnadsvanor. Det vill säga saker som 
människor på egen hand kan göra för att förbättra sin hälsa (3). Detta gör att förväntningarna på 
personalen att kunna motivera sina klienter till ändrade levnadsvanor växer inom hälso- och 
sjukvården (2). 
 

MI är en samtalsmetod som används i behandlingsarbetet för att stärka en individs motivation till 
förändring. Metoden började utvecklas i början av 1980-talet av psykologen William R. Miller. Miller 
och Rollnick beskrev MI på följande sätt: ”Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsmetod 
som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring” (2). 
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MI användes ursprungligen för rådgivning och behandling för patienter med alkoholberoende. Idag 
är MI en samtalsmetod som används för att åstadkomma förändring inom de flesta livsstilsområden 
exempelvis vid missbruk av olika substanser, övervikt, ohälsosamma matvanor, spelmissbruk och 
fysisk inaktivitet. MI används inom såväl primärvården, psykiatrin och beroendevården (2). I 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer (11) för sjukdomsförebyggande metoder klassas MI som ett 
kvalificerat rådgivande samtal och är en av de rekommenderade evidensbaserade metoderna.  
 

MI är en samarbetsinriktad och personcentrerad samtalsmetod med syfte att stärka klientens egen 
motivation till förändring genom att utforska och lösa ambivalens. Med ambivalens menas klientens 
motstridiga känslor inför att förändra sitt beteende. I samtalet är klientens syn på sin situation och 
sina vanor i fokus och inte behandlarens. MI är även en målinriktad, styrande och guidande metod. 
Utifrån MI försöker behandlaren locka fram motivation till förändring i en viss riktning, men tar 
hänsyn i allra största grad att livsstilsförändringar sker på patientens villkor och i dennes takt. Detta 
sker genom att behandlaren ställer frågor med fokus på förändring och uppmärksammar och 
förstärker klientens sagda ord för att leda samtalet i positiv riktning för klienten (2).  
 
Behandlaren genomför samtal om förändring hos klienten genom att tydligt visa att man vill klienten 
väl. Behandlaren lyssnar på klienten med empati, intresse och respekt för att få personen att känna 
att man är uppmärksam och försöker få förståelse för hur klienten har det vilket också hjälper 
klienten att utveckla medvetenhet kring problemet. Samtidigt visar behandlaren tilltro till patientens 
egna förmåga att hitta lösningar. Behandlaren är alltså värderingsfri i sitt tillvägagångssätt och 
respekterar klientens autonomi och rätt till självbestämmande. Att förhålla sig på detta sätt och visa 
genuint intresse för klientens välmående har stor betydelse för att uppnå ett gott samarbetsklimat 
(2). De grundläggande principerna i MI handlar om att behandlaren skall uttrycka empati gentemot 
klienternas upplevelser och följa med i motståndet genom att undvika argumentationer istället för 
att konfrontera klienten. Behandlaren vill på så vis skapa diskrepans mellan fördelar och nackdelar 
med det aktuella beteendet. Terapeuten strävar efter att öka klientens medvetenhet om det 
nuvarande beteendet och det önskade beteendet för att på så motivera till samtal om förändring och 
för att bygga upp klientens tilltro till sin egen förmåga. Behandlaren försöker uppnå motivation och 
tal om förändring hos klienten genom att i samtal reflektiv lyssna på klienten och visa att man är 
lyhörd. Arbetsterapeuten ställer öppna frågor och uppmuntrar klienten till att öppna upp sig, 
bekräftar det klienten säger och visar förtroende till dennes förmåga för att slutligen sammanfatta 
samt diskutera det som sagts (12). 

 

2.3 Psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa innefattar personer som lider av mindre psykiska besvär såsom 
nedstämdhet, oro och stress men även allvarligare psykiatriska tillstånd som depression, 
ångestsyndrom och ADHD (6). Socialstyrelsen (4) betonar att ”Diagnoser inom depressions- och 
ångestområdet ligger bakom cirka 90 procent av alla sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa i 
Sverige”. Diagnosen depression definieras av ICD-10 (International statistical classification of diseases 
and related health problems) som ”ett tillstånd som varat mer än två veckor och där nedstämdhet, 
nedsatt energi, förlust av intresse eller nöje av att göra aktiviteter som tidigare gett tillfredsställelse 
är viktiga symtom. Även symtom som förlust av självtillit, skam och skuldkänslor, tankar på döden 
eller självmord, svårighet att tänka eller obeslutsamhet, vankelmod, sömnsvårigheter och 
aptitförändring kan ingå” (4).  
 

Gutman et al. (13) skriver att personer med psykisk ohälsa till följd av en depression vanligtvis har 
störningar i de kognitiva processerna samt med sömn, aptit och beteende. De kognitiva svårigheter 
som ofta förekommer är oförmåga att koncentrera sig, arbetsminnesproblematik och ambivalens. 
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Individen kan uppleva känslor som värdelöshet, skuld och hopplöshet. Oförmåga att upprätthålla de 
enklaste dagliga aktiviteterna som personliga hygienen är vanligt förekommande hos personer med 
depression då man upplever slöhet och förlorad motivation. Lundin & Möller (14) styrker Gutmans 
påståenden genom att förtydliga att personer med psykiska funktionshinder tappar förmågan att se 
och använda inre bilder för självmotivation. De beskriver också att nedsatt exekutiv förmåga är 
vanligt förekommande hos personer med psykisk funktionsnedsättning och symptomen uttrycker sig 
ofta i form av initiativlöshet och apati. Personerna kan ibland inte förmå sig att utföra de enklaste 
vardagliga aktiviteterna och är i vissa fall så omotiverade att dem inte kan ta sig ur sängen. Detta 
behöver inte uteslutningsviss betyda att patienterna är deprimerade, men Lundin & Möller betonar 
att personer med psykiska funktionshinder behöver stöd och positiva tilltalande för att komma igång.  
 
 

2.4 Arbetsterapi och Motiverande Samtal 
 
Arbetsterapeuter idag har flera dagliga samtal med personer om livsstilsförändringar inom 
kommunen, primärvården och psykiatrin. Rollnick et al. (3) beskriver att det skulle underlätta ifall 
flera vårdyrken bland annat arbetsterapeuter utbildas inom MI för att veta hur förändringar i 
hälsobeteendet kan uppnås. 
 
MI är som tidigare beskrivet en personcentrerad, guidande och målinriktad metod där målet med 
samtalet är att motivera till förändring och hjälpa klienten utveckla medvetenhet kring problemet för 
att till slut självständigt hitta lösningar (2). Inom arbetsterapi kan detta kopplas till klientcentrering. I 
MOHO (7) beskrivs klientcentrering som en naturlig del i arbetsterapiprocessen för att ta hänsyn till 
individers subjektiva upplevelser. Kielhofner (7) skriver att ”all förändring vid arbetsterapi drivs av 
klientens aktivitetsengagemang”. Med det menas både klientens tankar och känslor inför att utföra 
en aktivitet liksom engagemang vid själva genomförandet. Motivationen till förändring stärks med 
klientens tilltro till den egna förmågan. MI syftar till att hjälpa behandlaren att arbeta mer 
klientcentrerat på det sättet att metoden förespråkar reflektivt lyssnande där behandlaren använder 
sig utav öppna frågor och tillsammans med klienten reflekterar för att på så vis försöka förstå 
patienters synsätt och skapa en god terapeutisk relation (2).   
 

Forskarna påpekar vikten av mer forskning inom området för att kunna utvärdera MI:s tillämpbarhet 
i patientarbetet. Trots att användandet av MI-metoden ökar inom arbetsterapin fann författaren 
enbart två artiklar som beskrev arbetsterapeuters användande av MI som samtalsmetod på patienter 
med handskador och ätstörningar (15, 16). Flinn et al. (15) beskriver MI som en värdefull metod för 
personer med ohälsosamt beteende, men betonar även att det visar lovande resultat med 
handskadade klienter. Metoden kan kännas väl tidskrävande och bortom vanlig handterapi träning, 
men metoden visade på ökad behandlingseffektivitet på personer som ansågs omotiverade vid 
tillfället. Orchard (16) kom till slutsatsen i sin studie att MI var ett mycket användbart verktyg för 
arbetsterapeuter som jobbade med personer med ätstörningar. Med hjälp av metoden främjades ett 
gott samarbetsklimat som tydligt förespråkas inom arbetsterapi. Orchard upplevde att MI:s 
kommunikationssätt gav en mer detaljerad bild av klienternas upplevda problematik. Personer med 
störst problematik öppnade upp sig sist, men genom att visa sin nyfiken för deras situation fick man 
mer information. 
 

2.5 Problemområde 

Som tidigare beskrivet möter arbetsterapeuter dagligen personer med psykisk ohälsa inom flera 
verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården (1). Flera vårdyrken däribland arbetsterapeuter har 
stött på problem med att behandla personer i behov av en livsstilsförändring (3) till följd av psykisk 
ohälsa. Det beror dels på tidsbristen då de endast har korta patientmöten men även eftersom de 
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upplever patientgruppen som svårbehandlad (3) då individer med psykiska funktionshinder oftast har 
svårigheter med initiativtagandet och förmågan att motivera sig själv (14). Arbetsterapeuter och flera 
yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården saknar ofta ett redskap för att motivera klienten till 
förändring i hälsobeteendet (3). Enligt Socialstyrelsen (4, 11) är ett redskap för att kunna motivera 
klienter till en livsstilsförändring essentiellt i dagens samhälle då andelen sjukskrivningar ökar i 
Sverige på grund av psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor som är en konsekvens av de 
psykiska besvären. 
 

Kielhofner (7) betonar att all förändring som sker i arbetsterapiprocessen handlar om klientens 
aktivitetsengagemang. Personer som lider av psykisk ohälsa till följd av depression som tidigare 
beskrivits visar oftast symtom som nedstämdhet, förlust av intresse av att göra aktiviteter men även 
obeslutsamhet kring val av aktiviteter. MI hjälper behandlaren att stärka klientens inre motivation till 
förändring av ett visst beteende, detta genom att behandlaren bland annat visar tilltro till klientens 
egen förmåga till att på egen hand finna lösningar (2). Genom att klienten gör sina egna val och fattar 
egna beslut i behandlingsprocessen får klienten en känsla av kontroll och stärkt egenmakt. De val och 
beslut som klienter gör är avgörande för vad som kommer förändras och vad som förblir (7).  
 

Tidigare forskning inom området berör främst hur MI-metoden används (15, 16) samt klientens 
upplevelse av metoden (17). Klienter som tagit del av metoden MI uttryckte sig positivt. De menade 
att med MI så kände dem sig hörda vilket hjälpte dem att få ökat självförtroende och därmed bli mer 
motiverade till förändring (17). Studierna har alltså undersökt resultatet av MI-metoden i 
klientarbetet. Det finns dock en kunskapslucka gällande olika vårdyrkens erfarenheter av att tillämpa 
metoden. Detta är viktigt att beskriva för att kunna få en ökad användning av metoden inom vården 
(18).  Att motiverande samtal är en metod till förändring och att den kan hjälpa till att skapa ett 
positivt utfall i interventioner framkommer tydligt i föregående studier (15, 17). Det framkommer 
även tydligt hur man kan gå tillväga med metoden (15, 16). Däremot framkommer inte 
arbetsterapeuters erfarenheter vid tillämpning av metoden i patientarbetet. 

3. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att tillämpa MI i patientarbetet 
med personer som lider av psykisk ohälsa. 

4. Metod 

4.1 Design 

En kvalitativ ansats har valts för att få fördjupad kunskap och en helhetsbild utifrån deltagarnas 
perspektiv av det studerade fenomenet (19).  
 

4.2 Urval 

För att kunna besvara studiens syfte genomfördes ett ändamålsenligt urval och snöbollsurval. Polit et 
al. (19) beskriver att ett ändamålsenligt urval genomförs genom att ett antal deltagare väljs ut utifrån 
sin kunskap och erfarenhet för att kunna besvara studiens syfte. Ett snöbollsurval går till på så sätt 
att forskaren frågar intervjupersonerna om andra potentiella deltagare till studien med liknande 
kunskap och erfarenhet och hänvisar således vidare till dem.  
 
Urvalskriterierna i studien var att deltagarna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter med 
grundläggande utbildning i MI (3 dagar) samt praktiserande i metoden minst 3 månader.  
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Deltagare till denna studie rekryterades genom en första kontakt via mail med enhetscheferna inom 
olika verksamhetsområden inom kommun och landsting i två län i Mellansverige. De fick ta del av 
information gällande studien samt fick förfrågan om kontaktuppgifter till arbetsterapeuterna inom 
deras verksamhet som uppfyllde urvalskriterierna för studien. Enhetscheferna vidarebefordrade sin 
mottagna information gällande studien till arbetsterapeuterna i sin arbetsgrupp. Dessa 
arbetsterapeuter fick göra en intresseanmälan till respektive enhetschef. Enhetscheferna delgav 
sedan författaren kontaktinformation till de arbetsterapeuter som uppgav intresse för studien. 
Intresserade arbetsterapeuterna kontaktades därefter enskilt och ett informationsbrev skickades till 
dem gällande deras medverkan i studien.  
 
Ett par dagar efteråt kontaktades arbetsterapeuterna för att vid fortsatt intresse boka intervjutillfälle 
samt svara på eventuella frågor kring studien och deras medverkan.  Samtidigt som intervjutillfällen 
bokades tillfrågades vissa deltagare om de kände någon som skulle kunna tänka sig medverka i 
studien med utgångspunkt från inklusionskriterierna. Kontaktinformation till ytterligare 2st deltagare 
mottogs vid detta tillfälle. Dessa deltagare fick precis som resterande ett informationsbrev gällande 
sin medverkan i studien utskickat. Efter ett par dagar kontaktades de sista deltagarna för bokning av 
intervjutillfälle. 
 
Deltagarna i studien bestod av 8 arbetsterapeuter från två län i Mellansverige och var verksamma 
inom såväl kommun, primärvård samt psykiatri.  Arbetsterapeuterna hade arbetslivserfarenhet 
mellan 8 och 30 år. Erfarenheten av MI varierade mellan 2 och 10 år. Ett fåtal hade utöver den 
grundläggande MI utbildningen även kompletterat sina kunskaper via handledningar och 
studiedagar.  
 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av en intervjuguide som utgjordes av semistrukturerade frågor 
med följdfrågor (se bilaga 1). Med en förberedd intervjuguide får intervjuaren ett mer strukturerat 
tillvägagångssätt i intervjun. I en semistrukturerad intervju skall intervjuguiden vara utarbetad utifrån 
ämnet och bestå av en lista av frågor som besvaras av deltagarna (19). Intervjuguiden till denna 
studie utformades utifrån litteratur i ämnet samt syftet med studien. Författaren erbjöd sig att utföra 
intervjuerna på deltagarnas arbetsplatser och vid en lämplig tid som passade dem. Samtliga 
deltagare accepterade detta. Varje intervjutillfälle bokades med en timme och intervjuerna skedde 
på deltagarnas arbetsplatser. Intervjuerna tog mellan 15-25min. I samband med intervjuerna fick 
samtliga deltagare skriva på ett samtyckesformulär (se bilaga 2).  
 

4.4 Analys 

Metoden kvalitativ innehållsanalys valdes för analys av insamlade data (20). Kvalitativ innehållsanalys 
används för att granska och tolka texter från exempelvis intervjuutskrifter för att sedan identifiera 
skillnader och likheter i textinnehållet. Författaren transkriberade intervjuerna och formulerade 
preliminära kategorier succesivt efter varje intervjutillfälle (21).  
Textinnehållet lästes igenom efter varje intervju för att skapa en helhetsbild av det insamlade 
materialet. De transkriberande intervjuerna lästes förutsättningslöst utifrån studiens syfte för att 
sedan delas upp i meningsbärande enheter, d.v.s. ord, mening eller delar av stycke som bär samma 
innebörd. De meningsbärande enheterna kondenserades och abstraherades sedan till koder. En kod 
är en etikett på en meningsenhet som kort beskriver dess innebörd. Koderna grupperades sedan 
utifrån Lundman et al. (20) beskrivning in i 5st underkategorier och 2st kategorier. Kategorierna 
utgörs av ett kluster av koder med liknande innehåll.  
 
Tabell 1 visar exempel på hur det insamlade materialet bearbetades till olika kategorier. 
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Tabell 1. Bearbetning av insamlade data till kategorier 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Författaren tog ställning till de fyra grundläggande individskyddskraven utfärdade av 
vetenskapsrådet gällande forskning, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (22). Enhetscheferna och arbetsterapeuterna 
informerades om syftet med studien och kriterierna gällande medverkan. Deltagarna informerades 
att medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst utan att behöva ange orsak. 
Samtyckesformulär som delades ut skrevs under av samtliga deltagare innan intervjutillfället, 
deltagarna fick även en bifogad kopia. Deltagarna fick försäkran om att all insamlad information och 
kontaktuppgifter skulle enbart användas för denna uppsats och behandlas med största möjliga 
konfidentialitet så att utomstående från denna studie inte kan ta del av dem. 
 

 

 

 

 

 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Underkategori 

MI metoden har gett mig 
verktyg och hjälpt mig i hur jag 
ska förhålla mig. Jag har lärt 
mig formulera frågor för 
specifika situationer för att få 
patienten att öppna upp. Blev 
mycket aha upplevelser i 
början efter utbildningen. Det 
är viktigt att veta hur man ska 
formulera sina frågor i 
specifika situationer för att få 
klienten att öppna upp är 
något. Det är något jag lärt 
mig utveckla tillsammans med 
MI. 

MI metoden är ett 
verktyg i hur jag ska 
förhålla mig. Lärt mig 
formulera frågor för 
specifika situationer 
för att få patienten 
att öppna upp. 

Terapeutiskt 
förhållningssätt och 
öppna frågor. 

Förstärkt kompetens i 
förändringsarbetet 
 

Trygghet i 
behandlingsarbetet 
 

Jag tror inte att klienterna 
känner sig inte överkörda utan 
dom känner att man lyssnar 
på dom vilket gör att dom 
öppnar upp mer. På det sättet 
man diskuterar problemet i 
samtalet får också patienten 
att se problemet ur olika 
synvinklar vilket också 
framkallar tankar om 
förändring hos klienten 

Patienten blir inte 
överkörd. Känner sig 
lyssnad på vilket gör 
att hen öppnar upp. 
Får patienten att se 
problemet ur olika 
synvinklar. 

Patienten känner sig 
lyssnad på, vilket 
engagerar denne mer och 
hjälper dom se 
problemen ur nya 
synvinklar 

MI underlättar samtal 
om livsstilsförändring 
 

Ökar klientens 
delaktighet i samtalet 
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5. Resultat 

Analysen resulterade i två kategorier och fem underkategorier (tabell 2). Resultatet presenteras i 
löpande text med citat som belyser innehållet i deltagarnas svar. Studiedeltagarna som var 
verksamma inom kommun, primärvård och psykiatri tillämpade MI-metoden i flera olika 
patientgrupper. Diagnoserna depression, ångest och personer med stressrelaterade bekymmer var 
huvudkategorin men även neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD förekom. 
 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 
 

 

Deltagarna hade lite eller ingen kunskap om MI innan utbildningen. Vissa fick information gällande 
utbildningen av sina chefer medan andra fick höra från utbildade kollegor. En deltagare beskrev hur 
intresset för MI kom och varför hon valde att utbilda sig på följande sätt: 
 

” Jag ville ha ett samtalsverktyg som kändes empatisk och där patienten kan vara 
med…och så var det en drive inom primärvården att vi skulle utbilda oss i MI” 

 

5.1 Förstärkt kompetens i förändringsarbetet 

Under denna kategori belyses deltagarnas erfarenhet av att använda MI i arbetsterapeutiska praxis 
och hur det påverkat deras egen kompetens. Deltagarna talade om hur de tillämpade MI:s 
grundprinciper i samtalet för att leda in samtalet på förändring, det vill säga vikten av ett gott 
samarbetsklimat genom empati, reflektivt lyssnande och stödjande av klientens tilltro till sin egen 
förmåga. Trots att de intervjuade deltagarna arbetade inom olika verksamhetsområden och träffade 
därmed olika klientgrupper gav de uttryck åt liknande synpunkter gällande metoden. Samtliga 
deltagare uttryckte att gruppen personer med psykisk ohälsa har påträffats allt mer i deras vardagliga 
arbete och att de nu har ett verktyg för att leda samtalet framåt.  

 

5.1.1 Den praktiska tillämpningen av MI 
 
Deltagarnas samlade erfarenhet var att metoden tillämpades mest vid uppföljningar av insatser och 
särskilt vid målformuleringar med klienterna. Deltagarna talade om de 4 typiska faserna av MI-
samtalets förlopp. Dessa innehöll en första kontakt för att skapa ett samarbetsklimat, utforskning av 
klienternas beredskap för förändring och samtal om förändring med stöd av självtillit samt ett 
avlutande samtal för att komma fram till ett åtagande. Deltagarnas samlade åsikter var att det 

                              Kategori 
 
Förstärkt kompetens i förändringsarbetet 
 
 
 
 
 
MI underlättar samtal om livsstilsförändring 
 

Fokus på                         Underkategori 
 
 

• Den praktiska tillämpningen av MI 

• Trygghet i behandlingsarbetet 

• Verktyg för klientcentrerat samtal 
 
 

• Ökar klientens delaktighet i samtalet 

• Patientens beredskap till förändring styrde 
samtalet 

 

ska hantera problemet. 



 
 

9 
 

viktigaste i behandlingsprocessen var att skapa ett gott samarbetsklimat med klienterna och att be om 
lov innan information och råd gavs samt undersökning av klientens egen beredskap för förändring.  
 

”Jag tror man hamnar mycket i förändringspratet och det här att stödja självtilliten, 
många av de här patienterna mår så dåligt och har en väldigt svag självbild, dom 
tror sig inte om mycket…” 

”Jag använder mig mycket av återspegling, det känns naturligt att spegla det 
patienten säger så att de kan gå vidare själva i samtalet. Sen har jag tänkt mycket på 
att be om lov, är det okej att jag berättar om hur det fungerar med det här? inte 
bara att börja informera om massa saker utan be om lov så att försäkra sig att 
personen också är mottaglig för det jag informerar om” 

 

5.1.2 Trygghet i behandlingsarbetet 

 
Samtliga deltagare berättade om deras erfarenheter av att använda MI i patientarbetet och hur det 
har påverkat deras professionella tillvägagångssätt. Deltagarna upplevde att metoden stärkte deras 
kompetens i patientarbetet och medförde att de lärde sig ett tillvägagångssätt som dem känner sig 
tryggare i. De hade nu ett redskap för att samtala om förändring med klienterna som de tidigare 
upplevt saknats. 
 

”MI metoden har gett mig verktyg och hjälpt mig i hur jag ska förhålla mig. Jag har 
lärt mig formulera frågor för specifika situationer för att få patienten att öppna upp” 

”…känner mig tryggare när jag pratar med någon på något sätt, förut så prata man 
bara men idag kan jag gå mer in på ett annat sätt och spegla, lyssna, se och ställa 
dom här frågorna hur mycket man vill förändra och vart man är i det. Ju mer man 
gör detta känner man sig tryggare kan man säga…klientelet har också ändrat sig 
från för och nu har vi ett redskap för det här”. 

 
Deltagarna upplevde att ambivalensen hos klienterna var den största utmaningen. För att bemöta 
denna ambivalens krävdes kompetens i samtalstekniker menade arbetsterapeuterna. Deltagarna 
upplevde att med MI så skapades en allians med klienterna och chanserna för att komma vidare i 
behandlingen ökade. Deltagarnas samlade erfarenhet var att det innan utbildningen var svårt att 
bemöta ambivalensen och veta hur de skulle gå tillväga. Nu uttryckte de sig positivt då de har ett 
redskap för att lösa ambivalensen.  
 

”…ambivalenskorset som finns med förändring eller inte förändring nu och sen, den 
kan man använda i många situationer tycker jag. Det kan leda framåt också” 

 
Erfarenheterna var att man som behandlare lade till sig ett nytt sätt att tala med klienten. En 
deltagare beskrev det som ”Ett sätt att prata med patienten utan att man tänker på det”. Den 
samlade bilden av deltagarnas erfarenheter var att tillämpningen av MI gett de mer tillfredställelse i 
arbetet i form av att dem kunnat behandla och blivit lättare att uppnå målen med personer med 
psykisk ohälsa. Kursen i MI hade fått dom att inse att förändringar i hälsobeteendet inte sker snabbt 
och att de nu kände sig tryggare i patientarbetet när de samtalar till skillnad från förr.  
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”MI har förstärkt mitt sätt att jobba reflekterande och lyssnande men också det här 
med tålamod i förändringsarbetet. Oftast uppnår man inte förändring direkt men 
man har åtminstone ”sått ett frö”. Det känns tillfredställande när klienten nästa 
gång säger jag har tänkt på det du sa” 

 

5.1.3 Verktyg för klientcentrerat samtal 
 

En deltagare ansåg att utbildningen i MI var något som ” man har med sig hela tiden”. Andra 
deltagarna berättade att MI metoden hjälpt dom få ett tydligt och mer strukturerat tillvägagångssätt 
i klientarbetet. De upplevde metoden som ett verktyg för att få klienten mer delaktig. Metoden hade 
hjälpt dem att öka motivationen hos klienterna och på så vis gjort klienterna mer engagerade i 
behandlingen. 
 

”På något viss känns tillvägagångssättet schysst mot patienten, man ger dom en 
chans och kör inte över dom. Innan så var det nog lätt att man körde över dom och 
bestämde mer. Nu känns det som att dom får chans att vara mer delaktiga. MI har 
verkligen gett mig mer förståelse för hur jag ska gå tillväga för att få dom mer 
delaktiga” 

 
Deltagarna har sedan de gått grundutbildningen i arbetsterapi arbetat klientcentrerat men uttryckte 
nu att MI gett dom ett annat perspektiv på innebörden av klientcentrerat arbetssätt. Deltagarna 
upplevde att de nu fått ett verktyg som hjälpte klienten komma fram till egna beslut och gav stöd i 
att hantera problem som uppstod för att på så sätt komma längre i sina insatser. En deltagare 
beskrev användandet av metoden på följande sätt:  
 

”… man känner att man kan hjälpa patienten att komma fram till ett beslut själv och 
det hade jag inget verktyg för innan. Då blev det mycket mer att man ställde slutna 
frågor. Ju mer dom frågor och ju mer förslag jag gav desto mer motstånd ”födde” 
det. Efter utbildningen så känner man att man har verktyg att leda patienten åt en 
viss riktning i behandlingen” 

 
Samtliga deltagare ansåg att en röd tråd skapades i samtalet genom att de stannade upp och 
funderade på hur samtalet utvecklats. I samtalet talade man om en agenda för att sedan även ”knyta 
ihop” säcken, vilket resulterade i ett givande samtal med patienten. Arbetsterapeuterna uttryckte 
ökad kunskap inom förändringsarbetet genom att kunna behandla klienterna i det psykiska tillstånd 
dom befann sig i vid det tillfället. En deltagare uttryckte sig på följande sätt på frågan om hon skulle 
rekommendera andra att utbilda sig inom metoden:  
 

”Absolut, ett bra förhållningssätt i patientsamtalet. Patienten känner sig lyssnad på 
och i centrum. MI har lärt mig att vara en god lyssnare och fokusera på de små 
sakerna och stötta patienten på den nivå den befinner sig på” 
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5.2 MI underlättar samtal om livsstilsförändring 
 
Under denna kategori berättade deltagarna om sina erfarenheter av att tillämpa MI när det gäller 
responsen från klienterna och beroende av klientens nuvarande tillstånd och beredskap till 
förändring.  
 

5.2.1 Ökar klientens delaktighet i samtalet 
 
Alla deltagare berättade att de upplevde en positiv respons av klienterna när de använde sig av MI i 
klientarbetet. De beskrev även om de inte använde hela MI-metodens förlopp utan endast delar 
kunde de komma en lång väg i behandlingen. Även i korta samtal kunde det räcka att tala lite om 
förändring för att påverka klienten. Det viktigaste var att klienten kände sig delaktig och att de som 
arbetsterapeuter engagerade sig i deras situation. Samtliga deltagare beskrev att MI använt i 
klientarbetet gav positiva resultat i form av ett mer konsekvenstänkande hos klienterna.  
 

”…patienterna känner sig inte överkörda utan dom känner att man lyssnar på dom 
vilket gör att dom öppnar upp mer. På det sättet man diskuterar problemet i 
samtalet får också patienten att se problemet ur olika synvinklar vilket också 
framkallar tankar om förändring hos klienten” 

”Det är just precis det att personen kommer fram till sina egna beslut. Det är nog det 
som är det viktiga i processen, det är det som är avgörande för att det skall gå 
framåt…” 

 
Deltagarna uppfattade att klienternas motivation till förändring ökade när de blev delaktiga i 
samtalet. Klienten kände sig inte styrd av arbetsterapeuten utan använde arbetsterapeuten som 
ett ”bollplank”. Arbetsterapeuterna vägledde i processen genom att stötta, ställa öppna frågor, 
återkoppla det sagda i samtalet och bekräfta det som leder i positiv riktning för att på så sätt visa sitt 
intresse för klientens välmående.  
 

”Jag får många gånger reflektioner av patienter... Att det var precis det här som jag 
sa eller som jag gjorde som gör att dom går vidare…Fast egentligen var det ju dom 
själva som pratade genom mig. Metoden går ju ut på att man speglar och fångar 
upp det dom är på väg att säga i förändringspratet och att man hänger kvar i det” 

 

5.2.2 Patientens beredskap till förändring styrde samtalet 

 
Deltagarna beskrev att det inte är enkelt att förändra sin livsföring utan att det oftast kräver längre 
behandlingsperioder, till slut beror det endast på klientens nuvarande tillstånd och dennes 
beredskap och motivation att påbörja ett förändringsarbete.  
 

”det är bra för både mig och patienten att se hur beredd denne är innan man 
påbörjar förändringsprocessen. Frågan: hur beredd är du att påbörja en förändring? 
Det hjälper patienten att reflektera över sin beredskap och vägleder mig i hur jag ska 
gå vidare i nuläget” 
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Deltagarna berättade om olika klientsituationer där de upplevde att de med hjälp av MI metoden 
kunde komma längre i sina insatser. De uttryckte att klientens väg till förändring uteslutande 
berodde på dennes inställning och förmåga till att vilja utföra en förändring. Som arbetsterapeut 
kunde man enbart försöka stödja samt informera och upplysa klienten angående konsekvenser av att 
bibehålla samma beteende.  
 

” … det kom en kvinna med stora stressproblem och tidigare så har hon haft 
utmattningssyndrom. Hon kände så tydligt att hon behövde göra en förändring i sin vardag…hur 
hon prioriterar och vi prata mycket om det här med balans mellan olika aktiviteter i vardagen. 
Där började jag med att fråga hur redo hon var med en förändring men också vilka av alla saker 
som pågick var viktigare för henne att jobba med och då var det här att hitta återhämtningen i 
vardagen. Så det valde hon ut som sitt mål och jag har guidat henne genom denna process. Nu 
har hon börjat landa lite…men det hjälpte ju att hon var väldigt förändringsintresserad…”  
 

6. Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 
 
Studiens resultat visade att arbetsterapeuterna upplevde att MI-metoden stärkte både deras 
yrkesroll och kompetens. De kände sig tryggare och mer tillfredsställda i patientarbetet eftersom 
klienten nu blev mer mottaglig i samtalet till skillnad från förr vilket hade ökat klientens benägenhet 
och vilja att arbeta på en förändring. 
 
Studiens resultat visade att deltagarna hade fått ett verktyg för klientcentrerat samtal. Metoden 
hjälpte arbetsterapeuterna att komma längre i sina insatser och gav dom struktur i patientarbetet 
vilket överensstämde med de grundläggande arbetsterapeutiska principerna. Deltagarna betonade 
begreppet ”klientcentrerat arbetssätt”. Den teoretiska referensramen MOHO (7) beskriver 
betydelsen av klientcentrering vid utformandet av behandling inom arbetsterapi. Fokus ligger på ett 
gott terapeutiskt samarbetsklimat där klientens erfarenheter, värderingar och roller respekteras och 
stöttas (7). 
 
Samtliga deltagare i studien uttryckte att det var viktigt att arbeta klientcentrerat, men vad detta 
konkret innebar och hur man gick tillväga i patientarbetet tydliggjordes med hjälp av MI. Det som 
skiljer sig i den arbetsterapeutiska modellen MOHO:s betydelse av klientcentrering mot MI är att 
man även framhäver miljöns påverkan. Miljön består av fysiska och sociala aspekter som kan både 
skapa möjligheter och förstärka individens handlingsmöjligheter men även försvaga dom. Inom såväl 
arbetsterapi och MI betonas klientens vanor. Människans vanor har stor inverkan på det dagliga livet. 
Våra vanor reglerar hur vi spenderar vår tid, hur vi utför våra rutinsysslor men även hur vi uppträder i 
olika aktivitetsutövanden. En person som t.ex. lider av depression är oförmögen att bibehålla sina 
rutiner på grund av bristande motivation. Genom att som arbetsterapeut använda MI i 
patientarbetet har man ett redskap för att samtala med klienterna om att genomföra nya vanor (7). 
MI-metoden framhäver betydelsen av att stärka klientens självmotiverande uttalanden, se över 
patientens beredskap till förändring samt undvika argumentationer i samtalet och istället bekräfta 
klientens självbestämmande och valfrihet (2). Varken råd eller information ges utan klientens 
medgivande och även då uppmuntras klienten att göra sitt egna val (23). MI metodens strategi 
grundar sig i att mer övertyga och stödja klientens val än att tvinga eller argumentera. Målet är att 
öka klientens motivation så att viljan till förändring uppstår av personens egna känslor, tankar och 
tilltro till sin egna förmåga och inte något som upplevs påtvingat av behandlaren (24). Det framgick i 
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resultatet att arbetsterapeuterna använde sig av detta tillvägagångssätt i samtal med klienter och att 
det gav goda resultat. Förutom samtal har aktivitet en central bemärkelse inom arbetsterapin. Att 
stödja klienter till aktivitetsutförande har sedan länge varit arbetsterapins huvudområde. När klienter 
genomför aktiviteter och får känslan att förändring är möjligt ökar tilltron till den egna förmågan (7). 
Inom MI ligger fokus enbart på samtal om förändring, detta kan anses vara en nackdel då aktivitetens 
betydelse uteblir och den är som tidigare beskrivet central inom arbetsterapin. 
 
Forsberg (25) skriver att personalen inom hälso- och sjukvården ofta upplever en frustration i mötet 
med omotiverade personer, men betonade att just MI kan öka behandlarens kompetens i det 
professionella samtalet. Deltagarna i denna studie beskrev att MI underlättade samtal om 
livsstilsförändring. Deltagarna upplevda att omotiverade klienter blev mer delaktiga och receptiva i 
samtalen, detta visade sig i form av att klienterna öppnade upp mer angående sina bekymmer. 
Hampson et al. (17) beskriver i sin studie att MI bidrog till en hög nivå av engagemang från personer 
med psykiatriska funktionshinder. Samtliga mottagare av metoden i Hampsons studie ansåg att 
samtalet var givande och uttryckte att det var behagligt att någon lyssnade på deras upplevelser. 
Vissa beskrev även att de utfört förändringar och fått ökat självförtroende (17). 
 
I resultat framkom det att deltagarna ofta använde enbart delar av MI metoden. Anledningarna var 
att arbetsterapeuterna inte ansåg att samtliga delar av metoden behövdes i de flesta patientmöten 
då klienternas beredskap till förändring varierade i stor omfattning. Trots detta upplevde 
arbetsterapeuterna att de fick en bra dialog med klienterna i samtalet. Ivarsson (2) beskriver även att 
användningen av enbart några delar av samtalsbehandlingen ofta leder till förändringar än inga 
samtal alls. Forskning visar även att tillämpa MI under enbart korta samtal ofta leder till att patienten 
är mer benägen till förändring jämfört med traditionell rådgivning (27). Vilka delar av MI eller när 
dessa tillämpades berodde helt på klientens beredskap och vilja till förändring. Även Britt et al. (23) 
bekräftar deltagarna i studiens tillvägagångssätt genom att betona att MI skall anpassas utifrån varje 
patients situation och bör behandlas beroende på graden av beredskap för förändring.  
 
Studien indikerade att livsstilsförändringar hos klienterna med psykisk ohälsa tar tid och att mycket 
ligger i tålamod och klientens tilltro till den egna förmågan; self-efficacy. Self- efficacy handlar om en 
persons förtroende till sin egen förmåga att kunna behärska en livsstilsförändring (26). Behandlare 
bör göra sitt bästa för att stödja klientens tilltro till sin egen förmåga, att uppmuntra någon till små 
förändringar som de lyckas med har ofta en stor påverkan på klientens självförtroende (26). I 
arbetsterapeutisk litteratur beskrivs self-efficacy i termen ”känsla av effektivitet”. Känsla av 
effektivitet beskrivs som ”tankar och känslor kring hur effektiva våra personliga förmågor är för att 
uppnå önskade resultat i livet” (7). Människans tro på sin egen kapacitet att kunna påverka 
händelseförlopp är en stark motiverande drivkraft, det vill säga människan anstränger sig extra 
mycket när de tror att dom kan uppnå effekt (7). Inom MI stärks ”self-efficacy” hos klienterna genom 
samtal. Behandlaren är värderingsfri i sitt tillvägagångssätt och respektera klientens autonomi och 
val även om valet inte innebär någon förändring i beteendet (2). Deltagarna i studien betonar just att 
förändringspratet handlar mycket om att stödja klienternas tillit till sin egen förmåga då personer 
med psykisk ohälsa inte tror på sig själva och har en väldigt svag självbild. Med bättre förståelse för 
hur motivationen ser ut hos personer med psykisk ohälsa och hur förändringsarbetet fortskrider kan 
yrkesutövare inom vården enklare möta klienter i behov av livsstilsförändringar (27). Att främja 
klientens tilltro till sin egna förmåga är som tidigare beskrivet centralt inom såväl arbetsterapin och 
MI. Författaren anser att en stärkt tilltro till sin förmåga är en viktig faktor för att lyckas med en 
livsstilsförändring.  
 
Denna studie beskriver återkommande arbetsterapeuters erfarenheter av MI och hur det påverkat 
deras yrkesutövande men även hur de anser att metoden hjälpt patienterna, dock framkommer inte 
eventuella upplevda svårigheter med att tillämpa metoden. Söderlund et al. (18) beskriver i sin studie 
de svårigheter som upplevdes av olika vårdyrken som tillämpade MI. Svårigheterna med MI ansågs 
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vara att metoden var tidskrävande och att den behöver övas in, kunskapen kring samtalsmetoden 
tenderade att avklinga om vidareutbildning inte fanns då metoden är komplex och behöver förutom 
teoretisk även kunna behärskas väl i praktiken. 
 
Det oväntade som framkom i intervjuerna var att arbetsterapeuterna kände att de kunde sätta ord 
på sina insatser, de fick ytterligare bekräftelse att MI hjälpt dem oerhört mycket. Arbetsterapeuter 
uttryckte efter intervjun att de skulle ta del av MI ytterligare och kanske söka vidareutbildning. 
 
 

6.2 Metoddiskussion 

För att svara på syftet genomfördes en empirisk studie med en kvalitativ ansats och 
semistrukturerade intervjuer utfördes för att få en fördjupad förståelse av deltagarnas erfarenheter. 
En litteraturstudie som baseras på sammanställningar av tidigare forskning (28) var inte möjlig att 
genomföra då det inte fanns tidigare forskning gällande arbetsterapeuters erfarenhet vid 
tillämpningen av MI i patientarbetet med personer med psykisk ohälsa. En kvantitativ metod skulle 
kunna ha genomförts då man där strävar efter att utifrån ett stickprov kunna generalisera resultatet 
till den större populationen (19). I en kvantitativ ansats används dock vanligtvis frågeformulär med 
svarsalternativ och numeriskskala (19) vilket innebär att deltagarnas erfarenhet uteblir.  
 

Författaren valde att använda ett ändamålsenligturval och snöbollsurval. Polit & Beck (19) beskriver 
ändamålsenligt urval som bra då man väljer deltagare utifrån deras kunskap kring studiens fenomen. 
Författaren valde även målmedvetet att välja deltagare från olika verksamhetsområdet för att få ett 
brett spektrum av deltagare med olika synpunkter om fenomenet som studeras. För att uppnå 
datamättnad gjordes även ett snöbollsurval som resulterade i ytterligare två deltagare. Därmed 
bestod studien av åtta deltagare. Polit & Beck beskriver snöbollsurval som en tidsbesparande och 
kostnadseffektiv metod då man spenderar mindre tid på att undersöka om deltagarna uppfyller 
kriterierna för studien.  
 

Lundman et al. (20) skriver att syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att belysa enskilda 
individers erfarenheter. Denna analysmetod valdes då den ansågs passa studiens syfte. Författaren 
följde Merriam et al. (21) rekommendationer av hur analysarbetet bör utformas. Detta genom att 
datainsamlingen och analysarbetet utfördes succesivt, efter varje intervju transkriberades data och 
preliminära kategorier formulerades. Med detta tillvägagångssätt fick författaren djupare inblick i 
intervjuerna för att vid nästa intervjutillfälle förbättra formuleringen av frågorna och försäkra sig att 
den insamlade data svarade på studiens syfte. 
 

Trovärdigheten av denna studie diskuteras utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet (20). Giltighet handlar om hur sant ett resultat är (20). För att stärka studiens giltighet 
utfördes en noggrann beskrivning av urval och analysarbetet. Analysarbetet förtydligades med 
tabeller som innehöll koder och kategorier och resultatet med karaktäristiska citat. Detta ger läsaren 
möjlighet att enskilt tolka giltigheten av resultatet. En svaghet i studien är att författaren saknar 
erfarenhet av att utföra intervjuer. Erfarenheten och kunskapen kring hur att utföra intervjuer 
förstärktes med varje intervjutillfälle. För att författaren på bästa sätt ska belysa studiens fenomen 
och därmed stärka trovärdigheten utarbetades en intervjuguide. Merriam et al. (21) beskriver genom 
att den oerfarna intervjuaren använder sig av en intervjuguide så möjliggör det för personen att få 
den erfarenhet och förtroende som krävs för att utföra intervjun. De inledande frågorna var enklare 
och innehöll mest beskrivande information, sedan gick det vidare till mer centrala frågor kring 
studiens fenomen (21). Intervjuerna ljudinspelades med hjälp av en mobilapplikation för att sedan 
ordagrant transkriberades av författaren. Merriam et al. (21) beskriver att ljudinspelning stärker 
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studiens giltighet då den försäkrar att allt som sägs under intervjun bevaras för analys. Ljudinspelning 
är även en hjälp för intervjuaren att lyssna på sig själv för att kunna förbättra sin frågeteknik. Genom 
att författaren själv transkriberar data ordagrant ger det den bästa databasen för analys samt att 
författaren ökar sin förtrogenhet till det egna materialet. De nackdelarna som finns med att använda 
sig av elektronisk utrustning för att spela in samtal är att intervjupersonen kan känna sig obekväm 
men även att utrustningen kan brista. Forskare påpekar dock att efter ett tag i intervjun så tenderar 
intervjupersonen att glömma bort att den blir inspelad (21). 
 

Tillförlitlighet i resultatet beskrivs enligt Lundman et al. (20) hur noggrant en författare verifierar sina 
ställningstaganden under hela forskningsprocessen. Tillförlitligheten i denna studie stärkts då en 
noggrann beskrivning av analysarbetet utfördes. För övrigt så har enbart författaren själv utfört och 
läst samtliga intervjuer men även genomfört analysarbetet vilket kan negativt påverka 
tillförlitligheten i resultatet, jämfört om man var två eller flera. 
 

Överförbarheten i en studie handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 
grupper eller situationer (20). Lundman et al. (20) beskriver att författaren enbart kan skapa 
förutsättningar för överförbarhet men att det är läsaren som till slut avgör. För att underlätta har 
författaren följt Lundman et al. rekommendationer och genomfört en noggrann beskrivning av urval, 
deltagare, datainsamling, analys och de omständigheter som utgör kontext för studien (20). 
Möjligheterna att stärka överförbarheten av resultatet till andra situationer eller grupper beror på 
variation, djup och innebördsrikedom i det framställda datamaterialet. Samtidigt är det viktigare att 
belysa fenomenet så djupt som möjligt, än att flera deltagare säger samma sak (29). I denna studie 
utforskades användandet av metoden inom tre olika verksamhetsområden och av 8 deltagare. Detta 
för att få variation av synpunkter av det utforskade fenomenet. 
 

Författaren följde de fyra huvudkraven inom individskyddskravet (22). Det som kan diskuteras kring 
konfidentialitetskravet är att första kontakten gjordes via enhetscheferna för utlämning av 
kontaktinformation. Detta innebär att författaren, deltagarna men även i vissa fall enhetscheferna 
har kunskap om att några av deras anställda medverkat i denna studien. All insamlat material från 
deltagarna avidentifierades i resultatredovisningen. Deltagarna namngavs inte och deras respektive 
uttalanden utgjordes av citat. Detta i syfte att deltagarna inte skall kunna identifieras i enlighet med 
konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet följdes upp genom att uppgifterna kring deltagarna endast 
användes till forskningsändamål. 
 
En risk med studien var att deltagarna skulle känna att författaren ville utforska deras kompetens i 
metoden. Detta förklarades vid intervjutillfället att så inte var fallet utan att beskriva deras upplevda 
nytta av att använda metoden i klientarbetet.  
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7. Slutsats 

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att arbetsterapeuterna hade positiva erfarenheter av att 
tillämpa MI i patientarbetet med personer med psykisk ohälsa. Arbetsterapeuternas samlade 
erfarenhet var att med hjälp av metoden blev klienterna mer mottagliga i samtalet. Metoden ansågs 
få klienterna mer delaktiga och underlättade tal om förändring samtidigt som det stärkte både deras 
yrkesroll och kompetens i förändringsarbetet. 
 
Denna studie visar på den viktiga roll som arbetsterapeuter har i arbetet med personer med psykisk 
ohälsa. Att vara arbetsterapeut med MI kunskaper har stor betydelse för att kunna motivera denna 
patientgrupp till förändring av ett visst beteende och på så vis främja dennes välmående. 
 
Författaren anser att det finns en kunskapslucka gällande resultatet av MI inom arbetsterapin mot 
personer med psykisk ohälsa både ur arbetsterapeutiskt perspektiv men även utifrån 
klientperspektiv. Författaren tycker detta är intressant då psykisk ohälsa är ett växande fenomen 
inom hälso- och sjukvården, framförallt inom arbetsterapin och upplever att detta behöver 
undersökas ytterligare. Författaren ser även ett behov av en utformad MI-metod influerat av 
arbetsterapi och dess synsätt på aktivitetens betydelse. 
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide  
 
Inledande frågor:  

• Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut?  

• Hur länge har du använt dig av metoden MI?  

• Hur kom intresset för metoden MI? 
 
Intervjufrågor: 

• Kan du berätta om varför du valde att utbilda dig inom MI? 
 

• I vilka situationer och med vilka patienter använder du MI-metoden? 
 

• Hur ofta använder du MI metoden med dessa patienter? 
 
Följdfråga: 
Ex. endast vid första kontakt, vid varje uppföljning, variation av dom båda. 

 

• Vad tycker du skiljer användandet av en metod som MI i patientarbetet med personer med 
psykisk ohälsa från andra metoder när det gäller att uppnå beteendeförändring? 

 

• På vilket sätt upplever du att MI underlättar en beteendeförändring hos personer med 
psykisk ohälsa? 

 

• Finns det några delar I MI-samtalets förlopp som du lägger mer fokus på?  
 
Följdfrågor: 
Exempelvis: skapa ett bra samarbetsklimat via reflektiv lyssnande med empati, intresse och 
bekräftelse, fokusera på ämnet och utforska patientens beredskap för förändring via 
skalfrågor, stödja patientens självtillit för att på så vis locka fram samtal om förändring d.v.s. 
stimulera patienten att tala om behov att förändras. 
 

• Har MI metoden påverkat ditt tillvägagångssätt i patientarbetet och i så fall på vilket sätt? 
 

• Uppkommer situationer där du känner att MI hjälpt dig uppnå resultat extra mycket? Berätta 
gärna patientsituationen. 

 

• Skulle du rekommendera andra arbetsterapeuter att utbilda sig inom MI och varför? 
 

• Är det något mer du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2. Samtyckesformulär 
 
SAMTYCKE TILL ATT DELTA I STUDIEN ” Arbetsterapeuters erfarenhet av att tillämpa MI i 
patientarbetet med personer som lider av psykisk ohälsa” 
 
Jag har fått information om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro läsa igenom 
informationen och att ställa frågor. Jag har även fått kopia av den skriftliga informationen och mitt 
samtycke. 
 
Med min underskrift samtycker jag till att delta i studien och att intervjun med mig får användas till 
att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att tillämpa MI i patientarbetet med personer som lider 
av psykisk ohälsa. 
 
Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst och utan att ange orsak kan 
avbryta mitt deltagande. 
 
 
 
_____________________________                                                 ___________________ 
Namnteckning                                                                                    Datum 
 


