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Syfte och frågeställningar 

Studien avser att kvalitativt undersöka det praktiska arbetet med motiverande samtal för 

personer med depression ur behandlares synvinkel, avseende uppfattningar, förhållningssätt 

samt erfarenheter. 

- Hur tillämpas motiverande samtal på personer med depression av olika behandlare, 

avseende upplägg, genomförande och uppföljning? 

- Vad har behandlare som använder sig av motiverande samtal på personer med 

depression för erfarenhet av det? 

- Vad har behandlare för förhållningssätt till att motivera depressiva personer till fysisk 

aktivitet? 

Metod 

Kvalitativ forskning med intervjuer. Informanterna var fyra behandlare från nätverket MI 

Nordic, som tillämpade motiverande samtal för personer med depression. De inspelade 

intervjuerna transkriberades och analyserades deduktivt genom kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 

Behandlarnas tillvägagångs- och förhållningssätt av motiverande samtal för personer med 

depression var likartad även om vissa variationer förekom. Samma var det med deras 

erfarenheter gällande styrkor, svårigheter och effekter. Behandlarna var positiva till att 

motivera depressiva personer till fysisk aktivitet, men ansåg att det inte alltid bör göras. 

 

Slutsats 

Studien visade att motiverande samtal är en bra metod för att öka motivationen hos depressiva 

klienter, men att samtalsformen bör kombineras med någon behandling för depression. Ökad 

förståelse kring olika behandlares synsätt på området tillsammans med ökad medvetenhet 

kring de bakomliggande mekanismerna i ett förändringsbeteende kan på sikt bidra till att 

motiverande samtal utvecklas till en evidensbaserad behandlingsmetod för depression.  
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1 Inledning  

I detta avsnitt ges en introduktion till problemområdet och studiens syfte och frågeställningar. 

Bakgrundinformation presenteras tillsammans med forskningsläget kring motiverande samtal 

och fysisk aktivitet kopplat till depression. En sammanställning av ett teoretiskt ramverk som 

är kopplad till studiens ämne redovisas här.  

 

1.1 Introduktion  

Det som driver en person till ett förändringsbeteende förutsätts vara personens egen 

förhållande till förändringen, avseende värderingar, prioriteringar, upplevelser och känslor 

(Brandell Eklund 2006, s.1). Motiverande samtal (eng. Motivational Interviewing, MI) 

tillämpas med syfte att motivera personer att uppnå hälsofrämjande beteenden. 

Samtalsformen är klientcentrerad och går ut på att klienten genom professionell vägledning 

själv skall komma till insikt om eventuella problem och vilka åtgärder som kan tillämpas för 

att lösa dem.  

 

”Motiverande samtal är en på samarbete grundad, personcentrerad form 

av vägledning för att framkalla och stärka motivation till förändring” 

- Miller och Rollnick (Fabring 2010, s. 21) 

 

Motiverande samtal uppstod genom konvergens av forskning och praktisk tillämpning. Det 

finns en teori som menar att två specifika komponenter ligger till grund för det motiverande 

samtalet; den ena är relationsbaserad och bygger på att visa empati och den andra är tekniskt 

baserad och fokuserar på att förstärka patientens yttranden om en förändring (Miller & Rose 

2009, s. 527-537). Fokus i ett motiverande samtal ligger på individens egna tankar och beslut. 

Med denna enkla grundtanke går samtalsformen att tillämpa på många olika målgrupper. I 

Sverige har motiverande samtal tillämpats i cirka 10 år och används idag inom hela hälso- och 

sjukvårdsområdet i olika utsträckning. Den största användningen har varit inom 

missbruksvård och socialtjänst. På senare år har motiverande samtal börjat tillämpats mer och 

mer på personer som vill öka sitt psykiska välbefinnande eller förbättra hälsan genom fysisk 

aktivitet. (Barth & Näsholm 2006, s. 64) Tillämpning och forskning av motiverande samtal för 
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personer med olika former av psykisk ohälsa är dock fortfarande gles i jämförelse med 

tillämpning för personer med olika missbruk.  

 

Den psykiska sjukdomen depression har på senare tid blivit en allt mer utbredd folksjukdom. 

Fyra till tio procent av Sveriges befolkning lider av depression. 15 procent av alla män och 25 

procent av alla kvinnor riskerar att drabbas av depression någon gång under livet. (Danielsson 

et al. 2009, s. 145) Av de personer som lider av depression är det få som söker professionell 

hjälp, speciellt psykiatrisk hjälp (Pellmer & Wramner 2009, s. 110). Om fler metoder och 

behandlingsformer för depression blev evidensbevisade samt om behandling av depression 

behärskades av fler yrkeskategorier skulle möjligtvis fler depressiva personer våga söka hjälp 

och inte uppleva det som någonting skamfyllt. Med tanke på depressions växande utbredning 

i samhället samt sjukdomens allvarliga följder är ökad forskning inom området relevant och 

ytterst viktig. (Danielsson et al. 2009, s. 145) Motiverande samtal är ingen evidensbaserad 

behandlingsform för depression, utan en samtalsmetod för att ge ökad motivation och 

självkännedom. Därför kan det i många fall vara lämpligt att kombinera motiverande samtal 

med andra metoder eller behandlingar som konkret kan bota sjukdomen. För att motiverande 

samtal skall kunna användas som ensam behandlingsmetod krävs det mer forskning kring 

metoden. (Arkowitz et al. 2008, s. 21). Därför kommer denna studie fokusera behandlares 

uppfattningar, förhållningssätt och erfarenheter av motiverande samtal för personer med 

depression.  

 

1.2 Bakgrund  

Motiverande samtal utvecklades ursprungligen av psykologerna William R. Miller och 

Stephen Rollnick. Efter att deras första bok Motivational Interviewing - Preparing People for 

Change publicerades 1991 har tillämning och forskning av motiverande samtal utvecklats i 

snabb takt och används idag inom många olika områden. Första upplagan av boken var främst 

inriktad på missbruksproblem. (Miller & Rollnick 1991) Teorierna kring motiverande samtal 

växte fram som en reaktion på den då vanliga konfrontativa behandlingen som främst har 

använts vid arbete med beteendeförändringar. Den andra upplagan som år 2002 som kom ut 

av boken var mer evidensbaserad och riktade sig mot hela hälsoområdet. Det här är ett tecken 

på att forskningen går framåt och att ny kunskap om processen för beteendeförändring och 

nya användningsområden utvecklas. (Miller & Rollnick 2002) 
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1.2.1 Depression 

Depression tillhör den grupp av psykiska sjukdomar som diagnosiskt benämns 

förstämningssyndrom. DSM-IV är ett diagnostiskt system som fastställer kriterierna för 

egentlig depression (bilaga 2). Det finns evidens som visar på att systemet fungerar och det 

används över hela världen. (Kjellman et al. 2008, s. 282) Depression har även stor 

samsjuklighet med andra sjukdomstillstånd, både psykiska och fysiska (Ibid.). Det har visat 

sig att depression är förknippat med en ökad mortalitet främst på grund av en ökad 

självmordsbenägenhet likväl som att deprimerade har en överdödlighet i andra 

sjukdomstillstånd (Mårtensson et al. 2009-2010, s. 796).  

1.2.2 Utbildning i motiverande samtal 

Motivational Interviewing Network of Trainers Incorporated (MINT) är det internationella 

nätverket för personer som teoretiskt utbildar och handleder och/eller praktiskt tillämpar 

motiverande samtal. MINT grundades 1997 av behandlare som utbildats av William R. Miller 

och Stephen Rollnick. Meningen med organisationen var att öka kvalitén på utbildning och 

praktik i motiverande samtal. Idag finns nätverket i 33 länder och har över 700 medlemmar. 

(MINT 2010) För att säkerhetsställa hög standard på nätverket är det begränsat till personer 

som har fullgjort tränarutbildningen Training of New Trainers (TNT). I ansökan till TNT skall 

praktiska färdigheter samt tidigare erfarenhet som tränare/behandlare av motiverande samtal 

dokumenteras. Utbildningen är i form av workshops där teori och praktisk träning av 

motiverande samtal kombineras. För att bli godkänd måste kriterier för praktisk kompetens 

uppnås. En TNT-utbildning pågår vanligtvis mellan tre till fyra dagar. (MINT 2010) MINT 

finns även som ett nordiskt nätverk, MI Nordic, som är till för medlemmar från Skandinavien. 

Av de medlemmar som finns angivna på MI Nordics hemsida arbetar de flesta med 

motiverande samtal för personer med olika typer av missbruk eller psykiska 

sjukdomstillstånd. Medlemmar i MINT har förmånen att delta i möten och utbildningar samt 

kommunicera och samarbeta med andra medlemmar för att öka kompetens inom det praktiska 

arbetet med motiverande samtal. (MI Nordic 2012)   

1.2.3 Kvalitetskodning av motiverande samtal   

För att kvalitetssäkra motiverande samtal har variablerna som ingår i samtalsprocessen 

definierats och mått utvecklats för varje enskild variabel. The Motivational Interviewing 

Treatment Integrity Code (MITI) är ett kodningssystem som utefter ett tiotal variabler 

bedömer hur väl ett motiverande samtal utförs samt om samtalet uppfyller de kriterier som 
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krävs för att det skall klassas som ett motiverande samtal. Systemet har stor pålitlighet och 

syftet med MITI är att förbättra kliniska prövningar av motiverande samtal inom forskning 

samt att ge behandlare återkoppling på deras användning av motiverande samtal för att 

förbättra deras samtalsteknik. (Forsberg 2006, s. 3179) 

  

MITI består av två komponenter i form av övergripande poäng och beteenderäkning. För att 

få fram den övergripande poängen sker en skattning av det motiverande samtalet genom en 

rankning av behandlarens grad av uttryckt empati och motiverande samtalsanda. I skalan för 

motiverande samtalsanda vävs komponenterna samarbete, anspelning och autonomi ihop. 

Beteenderäkning av ett motiverande samtal är ett samlat resultat av olika specifika beteenden 

hos behandlaren, snarare än en helhetsbedömning av samtalet. Bedömning av behandlarens 

beteende sker genom att varje yttrande som behandlaren gör bedöms med en av följande 

beteendekoder: informera utan att ge råd, frågor, reflektioner, MI-beteenden samt beteenden 

som är oförenliga med MI (bilaga 3). Varje yttrande kan enbart kombineras med en specifik 

kod. Om behandlaren däremot gör ett långt uttalande med flera separata yttranden sätts en kod 

på varje yttrande. (Moyers et al. 2008) 

 

En viktig uppgift som behandlaren har i det motiverande samtalet är att uppmärksamma och 

förstärka klientens tankar om en förändring för ett beteende eller en känsla. Personen som 

kodar samtalet måste vara medveten om vilken beteendeförändring som eftersträvas för att 

kunna avgöra hur väl behandlaren förstärker klientens förändringsprat. Slutligen gör kodaren 

en övergripande bedömning från en sjugradig skala över vilket helhetsintryck samtalet har 

gett. (Ibid., s. 2-3) Vanligtvis sker kodningarna genom att samtalen spelas in på ljudband 

(Ibid., s. 14). 

1.2.4 Samtalsmetodik 

Det finns fem samtalsmetodiker som är användbara inom motiverande samtal. De fyra första 

kallas gemensamt för BÖRS (bekräfta, öppna frågor, reflektivt lyssnande och 

sammanfattningar) och används av behandlare för att hjälpa klienter att klargöra varför en 

förändring är viktig. (Miller & Rollnick 2002, s. 89) Den femte metodiken, att framkalla 

förändringsprat, är unik för motiverande samtal. Metoden är mer ledande i sin strategi än de 

fyra tidigare metoderna och hjälper klienten att nå sitt slutmål. (Ibid., s. 89, 103)  
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Att bekräfta innebär att genom positiva uttalanden visa på uppskattning eller förståelse för 

klienten. Detta medför att relationen mellan behandlare och klient främjas. Reflektivt 

lyssnande är indirekt en form av bekräftelse, men även direkt bekräftande har en väsentlig roll 

i det motiverande samtalet. (Ibid., s. 89)  

 

I väl utförda motiverande samtal bör klienten tala mer än behandlaren under den 

sammanlagda samtalstiden. För att lyckas med det är en strategi att som behandlare ställa 

öppna frågor. Öppna frågor erfordrar längre svar och ger klienten möjlighet att utforska sina 

egna tankar.  Vanligt förekommande är att behandlare inleder med öppna frågor om vad 

klienten anser vara det positiva med dens nuvarande beteende. För att sedan övergå i frågor 

om negativa konsekvenser som beteendet medför. Det finns ett allmänt mönster inom 

motiverande samtal som innebär att behandlaren ställen en öppen fråga för att kunna utforska 

ett ämne, för att sedan följa upp med reflektivt lyssnande. (Ibid., s. 90-92)  

 

En av de viktigaste färdigheterna för behandlaren i det motiverande samtalet är att tillämpa 

reflektivt lyssnande mot klienten. För att uppmuntra och utveckla förändringsprat hos klienten 

finns det olika typer av reflekterande tekniker som behandlaren kan använda sig av. Den 

första reflekteringstekniken är enkla reflektioner och går ut på att behandlaren lyssnar på 

klientens reflekterande för att sedan reflektera tillbaka till klienten vad den precis har sagt. Att 

som behandlare föra samtalet på det här sättet för att försäkra sig om att ha uppfattat 

uttalandena rätt, snarare än att fråga rakt ut om innebörden av uttalandena provocerar mindre 

motstånd hos patienten. Detta medför att klienten har lättare att fortsätta prata om sitt tillstånd 

som ofta kan upplevas som väldigt känsligt. Reflekterande uttalanden från behandlaren 

utstrålar större förståelse och inger ett mer professionellt intryck. Det enkla reflekterandet 

upplevs ofta som en enkel metod för att uppmuntra till förändringsprat hos patienten. 

Behandlarens utmaning är att välja rätt ord och hitta kärnan i innebörden av klientens 

uttalanden. Den andra reflektionstekniken kallas för förminskande reflektioner och är mest 

effektiv när behandlaren vill att klienten skall fördjupa sig ytterligare i ett ämne och förstärka 

känslorna kring ämnet. När behandlaren reflekterat tillbaka till klienten vad den just sagt, 

förmedlas samma känsla som klienten själv förmedlat men med en lägre intensitet. Följden av 

detta blir troligtvis att klienten fortsätter att prata om känslan och förstärker den ytterligare för 

att behandlaren verkligen skall förstå hur klienten upplever den. Om behandlaren istället 

förstärker klientens känslor i reflektionen kan det hända att klienten förminskar sina känslor 



6 

 

eller förnekar dem helt. Det här är den tredje reflektionstekniken och kallas för förstärkande 

reflektioner. Det gäller att behandlaren är försiktig i användandet av att förstärka reflektioner, 

då det finns risk för att förstöra relationen sinsemellan behandlare och klient. (Passmore 2011, 

s.50) Förminskande- och förstärkande reflektioner fördjupar klientens uttalande. Gemensam 

benämning för de både reflekteringsteknikerna är komplexa reflektioner. Behandlaren riktar 

samtalet åt något håll och kan också kombinera flera uttalanden för att fånga en mer komplex 

bild av problemet. (Moyers et al. 2008, s. 13) Det är behandlaren som tar ställning till vad 

som bör reflekteras och när det lämpar sig att tillämpa de olika typerna av reflektioner. Detta 

medför att behandlaren kan styra klienten så den fokuserar på rätt saker, omvärdera 

situationer och påbörja ett förändringstänk. (Passmore 2011, s.50)  

 

Behandlaren kan också sammanfatta det som klienten just har sagt för att säkerhetsställa sig 

om att ha förstått uttalandena riktigt. Det i sin tur medför att klienten känner sig sedd och 

förstådd och kan därmed lättare för att öppna sig ytterligare och gå framåt i samtalet. 

(Brandell Eklund, s. 2) Sammanfattningar blir ett sätt för behandlaren att förstärka det som 

klienten har sagt. När klienten därefter fortsätter att utveckla sina uttalanden får den höra sina 

tankar och förändringsprat en tredje gång. (Miller & Rollnick 2002, s. 100)  

 

Till skillnad från rådgivande samtalsformer skall klienten i motiverande samtal själv komma 

med argument och idéer om förändring. Behandlarens uppgift är att hjälpa klienten att 

framkalla och förstärka förändringsprat. Själva processen för att framkalla förändringsprat, 

avseende utforskande, förhandlande och beslutstagande, sker genom att behandlaren och 

klienten samarbetar. Att framkalla förändringsprat är en av de viktigaste färdigheterna 

behandlaren måste ha i tillämning av motiverande samtal. Det är en utmaning, då 

förändringsprat kan vara väldigt svårt att framkalla eftersom det finns så många sätt att göra 

det på. (Ibid., s. 103-104) 

 

”Det väsentliga är inte bara vilken sjukdom en människa har utan 

vilken människa som har sjukdomen” 

- Hippokrates 400 f. Kr (Brandell Eklund, s. 5) 
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1.2.5 Motiverande samtalsanda: De fyra principerna  

Behandlarens roll i det motiverande samtalet är att stimulera patientens inre vilja till 

förändring genom att visa hög grad av motiverande samtalsanda. Motiverande samtalsanda 

innebär att respektera patientens idéer och val samt att stimulera patienten till formulering av 

tankar och känslor om nuvarande beteende. Det kanske allra viktigaste är att vara 

uppmärksam på yttranden om förändring för att få patienten att förstärka tankarna i tal. 

(Forsberg 2006, s. 3178) Motiverande samtalsanda sammanfattas av fyra följande principer: 

uttrycka empati, utveckla diskrepans, rulla med motstånd och stödja självkompetens (Miller 

& Rollnick 2002).  

 

Behandlaren uttrycker empati genom att anstränga sig för att försöka förstå klientens känslor 

och perspektiv. På så sätt blir det en bekräftelse för klienten att behandlaren inte är dömande, 

utan intresserad av innebörden i klientens uttalanden. Behandlaren skall acceptera och 

respektera det synsätt som klienten har, vilket dock inte innebär att behandlaren behöver gilla 

synsättet och ha samma åsikter som klienten. En samtalsteknik som används för att visa 

empati är reflektivt lyssnande. När behandlaren visar empati kan det resultera i att klientens 

självkänsla stärks, vilket i sin tur är någonting som befrämjar förändring. (Forsberg 2006, 

s.3178-3179) och (Miller & Rollnick 2002, s. 55-56)  

 

Principen att utveckla diskrepans innebär att behandlaren gör klienten medveten om att det är 

skillnad mellan klientens nuvarande beteende och de värderingar eller mål som klienten har. 

Diskrepans är förknippat med klientens angelägenhetsgrad till att förändras. Det är ofta 

väldigt svårt för behandlare att göra klienten medveten om hur dennes nuvarande situation ser 

ut, men för att klienten skall kunna konfronteras med sitt problem och kunna förändras är det 

väldigt viktigt. Att klienten förknippar sitt nuvarande beteende med obehag medför att kraften 

till att vilja utveckla ett förändringsbeteende ökar. För att klienten inte skall uppleva vägen till 

förändring för lång och svår måste bör behandlaren gå långsamt fram med ansträngningarna 

om att förstärka förändringssidan i konflikten. (Forsberg 2006, s.3179) och (Miller & 

Rollnick 2002, s. 56-57)  

 

Inom motiverande samtal har mängden uppvisat motstånd från klienten en stor betydelse i 

samtalet. Stort mått av motstånd tyder på mindre benägenhet till förändring. Oftast 

karaktäriseras mängden motstånd inte med klientens personlighet, utan den beror snarare på 
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relationen mellan behandlare och klient. Därför är det viktigt av behandlaren att i ett så tidigt 

skede som möjligt vid uppmärksammande av motstånd försöker byta strategi i samtalsteknik 

för att minska det. När behandlaren argumenterar för en förändring utlöser det ofta motstånd 

hos klienten som kan börja argumentera emot behandlaren. Ett visst mått av motstånd kan 

dock vara positivt, då det ger ökad kunskap om klientens nuvarande situation. Att rulla med 

motstånd innebär att som behandlare inte försöker bekämpa motstånd direkt, utan går andra 

vägar och använder olika strategier för att minska mängden motstånd hos klienten. Ett 

tillvägagångssätt är att undvika att argumentera för förändring och hålla tillbaka med 

rådgivning. Behandlaren försöker uppmuntra klienten att se situationen ur nya perspektiv, 

snarare än att påtvinga nya synpunkter och mål. (Forsberg 2006, s.3179) och (Miller & 

Rollnick 2002, s. 59)  

 

Inom motiverande samtal är det klienten själv som är ansvarig för sina beslut. För att ha 

kapacitet till att ta beslut om en förändring samt motivation till att genomföra den krävs det att 

klienten känner tilltro till sig egen förmåga. Att stödja självkompetens innebär att behandlaren 

uppmärksammar och förstärker klientens yttranden om en förändring. Ibland kan det räcka 

med mycket små insatser från behandlaren för att successivt stärka klientens självförtroende. 

Genom att tillämpa de tre första principerna utvecklas klientens uppfattning om det nuvarande 

beteendet, men klienten måste själv tro på sin förmåga för att ett förändringsbeteende skall 

kunna ske. (Forsberg 2006, s.3179) och (Miller & Rollnick 2002, s. 60) 

1.2.6 Förändringsprocess 

Samtalsmetodikerna och principerna för motiverande samtal är bra verktyg att tillämpa i det 

motiverande samtalet för att hjälpa klienten till förändring. I samband med att en individ 

genomgår en förändring måste olika faser passeras (Brandell Eklund 2006, s. 2). Den lägsta 

nivån i utvecklandet av ett förändringsbeteende är att klienten inte är redo att göra en 

förändring. När individen börjar överväga för- och nackdelar som förändringen innebär i 

jämförelse med nuvarande beteende visar den på ambivalens och därmed har en fas passerats. 

De efterföljande faserna är förberedelse-, handlings- och vidmakthållandefasen. Ifall 

individen skulle falla tillbaka till ursprungsbeteendet finns det även en fas som kallas för 

återfallsfasen. Det är viktigt att inte se det som ett misslyckande att hamna i återfallsfasen, 

utan som ökad kunskap om hur beteendeförändringen lyckades uppnås förra gången och vad 

som kan ha orsakat återfallet. På så sätt kan individen byta strategi vid nästa försök att uppnå 

förändringsbeteendet. Det är först när individen är i förberedelsestadiet som traditionell 
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rådgivning kan vara lyckosamt. Om individen befinner sig i någon av faserna innan 

förberedelsestadiet är det bättre att tillämpa motiverande samtal för att motivera till ett 

förändringsbeteende. (Ibid., s. 2) 

1.2.7 Tidsperspektiv inom motiverande samtal 

Tidsperspektivet enligt ursprungsmodellen för ett motiverande samtal är 30-60 min. För att 

kunna använda metodiken i många olika sammanhang och där längre interventioner kanske 

inte är möjligt har variationen på tidsramarna utvecklats med åren. (Ibid., s. 1). Under korta 

tillämpningar av motiverande samtal är det inte alltid att alla principerna inom motiverande 

samtal hinner beröras. Att samtalet förkortas är däremot inte synonymt med att det är lättare 

att utföra. Det kan snarare upplevas svårare, då behandlaren snabbt behöver läsa av klienten 

och uppmärksamma förändringsyttranden. (Forsberg 2006, s.3179-3180) 

 

1.3 Forskningsläge 

Under de senaste decennierna har motiverande samtal uppmärksammats mer och mer i 

Sverige. De flesta studier och forskning som bedrivits inom motiverande samtal kommer dock 

från USA och Storbritannien. Forskning som gjorts på motiverande samtal berör främst 

målgrupper med olika slag av beroende- och missbruksproblem. Det finns dock några bra 

studier som gjorts som är inriktade på psykiska sjukdomar och då främst depression. (Barth & 

Näsholm 2006, s. 64) I denna forskning har två huvudsyften kunnat urskiljas; det ena är 

beskrivningar av vad motiverande samtal är och det andra är vilka effekter motiverande 

samtal kan ge på personer med depression. 

1.3.1 Motiverande samtal för personer med depression 

Det finns ett flertal böcker som redogör för framtagna principer, samtalsmetodiker samt 

tillvägagångssätt inom motiverande samtal och som är speciellt inriktade mot psykiska 

sjukdomstillstånd. År 2008 utkom boken Motivational interviewing in the treatment of 

psychological problems, där nya tillämpningar av motiverande samtal för behandling av olika 

psykiska sjukdomsgrupper beskrivs. Sjukdomsgrupperna som tas upp är depression, ångest, 

ätstörningar och schizofreni. (Arkowitz et al. 2008) I boken finns de grundläggande 

principerna samt samtalsmetodiken inom motiverande samtal beskrivna, som är identisk med 

beskrivningarna som finns återgivna i den mesta litteratur rörande motiverande samtal, som 

sammanfattas ovan. Resultat från flertalet studier om motiverande samtals effektivitet på 
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sjukdomsgruppen depression finns beskrivna i boken. Beroende på fall och situation fungerar 

motiverande samtal olika väl enligt författarna. Den största effekten av motiverande samtal 

har uppmäts i början av interventioner eller behandlingar och effekten tenderar att minska 

efter några månader. (Ibid., s. 13) 

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en mycket effektiv behandlingsmetod för psykiska 

sjukdomstillstånd som depression och ångest. Motiverande samtal är en klientcentrerad 

samtalsmetod vars mål är att öka motivationen för förändring genom att förstå och lösa 

ambivalens. Inom psykiatrin används motiverande samtal som ett komplement till 

evidensbevisade kognitiva beteendeterapeutiska behandlingar som är avsedda för depressiva 

klienter som är mycket ambivalenta mot förändring. (Westra 2004) I en studie av Westra och 

Dozois (2006) uppvisade resultatet positiva effekter på personer med depression, då 

motiverande samtal kombinerades tillsammans med KBT eller andra typer av 

evidensbaserade behandlingar (Arkowitz et al. 2008, s. 21). En framgångsfaktor av 

behandlingskombinationen motiverande samtal och KBT på personer med depression är 

följande; motiverande samtal ökar motivationen och minskar ambivalensen, medan KBT med 

mer distinkta medel hjälper till att åstadkomma förändringen (Ibid., s. 29). För att 

motiverande samtal skall kunna användas som ensam behandlingsmetod krävs det dock mer 

forskning kring hur samtalsmetodiken effektivast bör tillämpas (Ibid., s. 21).  

 

Det finns en del tidigare forskning som redogör för motiverande samtals effekter på personer 

med depression. I flertalet studier har praktiska interventioner gjorts på personer med 

depression för att undersöka om motiverande samtal har någon effekt på målgruppen. 

Motiverande samtal kan antingen tillämpas som fristående intervention eller som komplement 

till behandling för att öka motivationen hos personer med depression. Korta interventioner på 

en till fyra samtalstillfällen kan ibland vara tillräckligt för att kunna se ökad motivation hos 

individer. Vanlig längd på samtalen är då 45-60 minuter. (Hildes et al. 2010, s. 177) 

 

I en amerikansk studie från 2009 är sex stycken rapporter samlade som beskriver hur 

motiverande samtal användas som metod för personer med depression, ångest, 

självmordsbenägenhet samt andra psykiska sjukdomstillstånd. Syftet med sammanställningen 

av rapporterna var att belysa motiverande samtals potentiellt breda användningsområde samt 
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dess flexibilitet. Motiverande samtal kan tillämpas som fristående behandling, förbehandling 

och kombinerat eller integrerat med andra behandlingar. (Arkowitz & Westra 2009, s. 1153) 

1.3.2 Fysisk aktivitets påverkan på personer med depression 

Forskning har visat att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på personer som lider av 

depression och kan i vissa fall ersätta medicinsk behandling. Fysisk aktivitet anses ha en 

effekt på deprimerade som liknar den kognitiva psykoterapin då även motion tycks förbättra 

självförtroendet, ge ökad självkontroll liksom främja positiva tankar. (Kjellman 2005, s. 312-

313) En annan teori är att fysisk aktivitet gör att man blir stresståligare eftersom fysisk 

aktivitet är ett aversivt stimuli, vilket i sin tur medför att en positiv känsla framkallas. Detta 

förlopp anses relatera till en minskad aktivitet på hypothalamus-hypofys-binjurebarkaxeln, då 

depression är förknippad med en ökad aktivitet. Personer med depression har även en 

minskad volym av hippocampus, som är en del av hjärnan. En effekt som antidepressiva 

mediciner ger är nybildning av celler i hippocampus, vilket ökar dess volym igen. Fysisk 

aktivitet har genom försök visat sig ge samma starka effekt på nybildningen av celler i 

hippocampus som antidepressiva mediciner. (Ibid.)  

 

Dunn et al. (2005) har gjort en studie om fysisk aktivitets effekt på personer med depression. I 

studien ingick 17 personer som inte hade blivit friskare av antidepressiv medicin. Vid sidan 

av sin medicinering fick de genomgå en 12 veckor lång intervention av fysisk aktivitet. 

Testpersonerna blev indelade i två grupper, varav den ena skulle genomföra tre lågintensiva 

träningspass i veckan, medan den andra gruppen skulle genomföra fem högintensiva 

träningspass i veckan. Effekten av den fysiska aktiviteten var god hos samtliga testpersoner 

efter avslutad intervention. Den lågintensiva gruppen minskade sin depression med 30 % och 

den högintensiva gruppen minskade sin depression med 47 % enligt Hamilton Rating Scale 

for Depression (HRSD17). 

 

I en studie av Sørensen (2006) fick 109 patienter från 15 olika psykiatriska mottagningar 

skatta hur fysisk aktivitet inverkade på deras psykiska välbefinnande, när fysisk aktivitet 

ingick som en del av behandlingen. Data samlades in genom enkäter. Resultatet visade att 

över hälften av patienterna rapporterade att deras depression minskade av fysisk aktivitet, 

medan lite mer än 10 procent rapportade negativa effekter. Slutsatsen var att psykiatriska 

patienter kan uppleva fler hinder för fysisk aktivitet på grund av sitt sjukdomstillstånd, men 
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för övrigt skiljer de sig inte från den friska befolkningen när det gäller motivation till fysisk 

aktivitet. 

 

Trots att fysisk aktivitet i många aspekter har visat på goda effekter på personer med 

depression är det otillräckligt att ordinera fysisk aktivitet som enda behandling.  

Symptom hos depressiva personer är bland annat psykomotoriska hämningar och svårigheter 

med igångsättning. En av de största utmaningarna när det gäller att få depressiva personer mer 

aktiva är därför att motivera dem till att genomföra de första träningspassen som i många fall 

kan upplevas som svåra. (Kjellman 2005, s. 313-314) Motiverande samtal kan därför vara ett 

komplement till deras behandling med syftet att öka motivationen. 

1.3.3 Outforskade områden 

Studier om motiverande samtal som på olika sätt har utförts på personer med depression 

belyser i de allra flesta fall enbart positiva effekter av interventionerna. En del av denna 

studies syfte är att genom intervjuer med olika behandlare undersöka om det verkligen är hela 

sanningen eller om det även finns negativa effekter av samtalsmetodiken eller situationer då 

motiverande samtal kan vara mindre förmånligt att utföra. Inom befintlig litteratur och 

vetenskapliga artiklar är samtalsmetodiken och de olika principerna för motiverande samtal 

sakligt och väldigt neutralt beskrivna. Beskrivningarna är snarlika i innehåll och 

återkommande i den mesta litteratur som finns inom området. Även om riktlinjerna för 

motiverande samtal är tydliga finns det inga studier som redogör behandlares syn på dem. Hur 

väl är den teoretiska kartlägganingen av metodiken inom motiverande samtal kopplat till hur 

arbetet sker i praktiken? Följs den noggrant kartlagda metodiken till punkt och pricka eller 

finns det variationer och egna tillvägagångssätt i tillämpningen hos olika behandlare? Det här 

är frågor som kommer från en annan synvinkel av motiverande samtal än den som tidigare 

forskning hittills har berört. I denna studie skall därför behandlares egna uppfattningar, 

förhållningssätt samt erfarenheter av motiverande samtal på personer med depression 

redovisas, för att ge en subjektiv bild av hur arbetet sker i praktiken.  

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Det är värdefullt att kunna koppla motiverande samtal till bevisade evidensbaserade teorier 

för att öka dess egen evidens och vetenskapliga grund. Teorierna bör vidare ha förankring till 
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beteendeförändringar eller på annat sätt vara överrensstämmande med de strategier och 

principer som finns i motiverande samtal.  

1.4.1 Self-determination theory (SDT) 

Self-determination theory (SDT) och Motiverande samtal (MI) är två teorier som är nära 

förankrade med varandra och handlar om självmotiverad förändring och hur den kan främjas 

hos individer (Vansteenkiste & Sheldon 2006, s. 77). Gemensamt för teorierna är att de båda 

menar att klienten har potential och en inre vilja till att själv ta beslut och genomföra en 

beteendeförändring. Behandlarens roll är att locka fram och förstärka dessa känslor, snarare 

än att säga till klienten vad han/hon bör känna eller göra. (Ibid., s. 66) Trots många likheter 

finns det glapp som behöver fyllas i de båda teorierna. Om vetenskaper som finns hos de båda 

teorierna sammankopplas kompletterar de varandra, vilket medför att vetenskapen förstärks 

hos de båda. Inom SDT är teorin bakom beteendeförändringar mer utarbetad, medan MI har 

effektivare tekniker för beteendeförändring. Integrering av SDT med MI kan därmed ge ökad 

förståelse om de bakomliggande faktorerna och processerna som gör MI till en sådan effektiv 

strategi för att öka motivationen hos personer. (Ibid., s. 64-65)  

 

SDT är en teori som specificerar grundläggande orsaker, processer och effekter av 

beteendeförändringar. Med teorins enkla och tydliga koncept har SDT fått stor 

uppmärksamhet inom klinisk psykologi och olika psykologiska verksamhetsområden. MI är 

en av de mest tillämpade interventionerna för att motivera personer till beteendeförändring, 

speciellt i de tidiga stadierna. (Ibid., s. 64) SDT hjälper till att klargöra och ge ökad förståelse 

om de olika koncepten av att motivera personer till förändring, vilket förbättrar vetenskapen 

kring MI. Orsaken till att vilja förändra ett beteende är sällan på grund av att det är ”roligt att 

göra”, utan snarare för att ett förändrat beteende kan få dem att nå målet av att komma ifrån 

ett personligt problem. (Ibid., s. 67) I SDT ingår en modell där olika typer av motivation i 

samband med beteendeförändring inkluderas; Yttre press i form av sociala påtryckningar 

pressar personen till förändring. Känslor av skuld och skam ligger då till grund för en persons 

motivation till att gå in i en förändringsprocess. Identifierad motivation är när personen ser 

eller känner mening med förändring. Slutligen innebär integrerande motivation att personen 

förstår att förändring av ett specifikt beteende kan medföra en förändring av hela personens 

livsstil. Denna modell visar att typ av motivation till förändring och känslan av att vara 

effektiv och kompetent har betydelse till hur viljan av att vilja förändras ser ut. (Ibid., s. 68-

69) SDT tar både hänsyn till motivationens omfattning och kvalité, däremot ligger det störst 
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fokus på att motivationen skall vara av god kvalité. SDT klargör skillnaden mellan vad det 

innebär att vara motiverad eller ej. Att vara omotiverad innebär tydliga brister på agerande. 

Det finns en tydlig relation mellan låg grad av motivation och låg sannolikhet att lyckas med 

en beteendeförändring. Omotiverade personer känna sig ofta oförmögna att genomföra en 

förändring på grund av att vägen från att börja en förändringsprocess till att nå slutmålet är för 

stort. Det här kan bero på dåligt självförtroende. Personer som är motiverade däremot visar 

tydliga intentioner om agerande. Agerande kan vidare vara icke-självständigt eller 

självständigt. Exempel på metoder för beteendeförändring där det är vanligt med icke-

självständigt agerande hos klienter är olika typer av rådgivning. Motiverande samtal är 

däremot en samtalsmetod som inbjuder klienter till att agera självständigt. I motiverande 

samtal betonas starkt det personliga ansvaret hos klienter. Det är de som gör valet om de vill 

förändras eller ej samt hur vägen dit skall se ut. Därför är det inom motiverande samtal ytterst 

viktigt med kvalitén på klienternas motivation och inte bara uppvisad mängd motivation. 

Personer som har goda förutsättningar att lyckas att genomföra en förändring är de som anser 

att en förändring är viktig, att de känner sig kapabla till att förändras samt att förändringen 

prioriteras. (Ibid., s. 69) SDT ifrågasätter när förändringen genomförs på grund av eget 

initiativ från klienten och när den inte gör det. Det finns en tydlig funktionell skillnad mellan 

två typer av motivation; inre och integrerad. Om en klient har inre motivation sker ofta 

initiativtagandet till förändring dels från klienten själv och en del från någon annan. Denna 

typ av motivation och initiativtagande ger goda kortsiktiga effekter, men däremot sämre 

långsiktiga. Om klienten däremot känner integrerad motivation finns det vilja till att förändras 

och allt initiativtagande till förändring från klienten själv. Detta resulterar i både kort- och 

långsiktiga effekter på beteendeförändringen. (Ibid., s. 70) 

 

SDT har fokus på att tillfredställa de behov som är de mest betydelsefulla för klientens 

välmående. Teorin har kännetecknat tre olika psykologiska behov som finns hos alla 

individer. Det första behovet är kompetens och förutsätter att människan aktivt söker 

utmaningar i livet. För att lyckas bemästra utmaningar och anpassa sig till omvärlden har alla 

människor ett behov av att känna att de har kompetens. Det andra behovet är autonomi. 

Människor vill kunna uppleva att de själva kan göra val och fatta sina egna beslut. För att 

personers autonomi-behov skall tillfredställas är det även viktigt att omgivningen respekterar 

deras val. Det tredje och sista behovet är tillhörighet. Människor har ett behov av att söka nära 

relationer med andra människor. Stödjande relationer där deras känslor och tankar 
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respekteras. Detta för att uppnå känslan av gemenskap och samhörighet. Alla dessa tre 

kvalitéer är viktiga för människors optimala funktion. (Ibid., s. 71-72) MI består av fyra 

huvudprinciper. Var och en av dem kan sättas in och tolkas i SDT’s tre behov. MI’s första 

princip som innebär att uttrycka empati går helt i linje med SDT. Att behandlaren skapar en 

empatisk relation till klienten bidrar till att klienten känner tillhörighet till behandlaren. Den 

andra principen som är att utveckla diskrepans går ut på att hjälpa klienten att framkalla 

argument till varför en förändring är viktig. Att få klienten att se att det är en skillnad mellan 

det nuvarande beteendet och hans/hennes värderingar och mål minskar motståndet till en 

förändring. Denna princip överensstämmer med SDT’s behov av att öka autonomin hos 

klienter. Den tredje principen handlar om att rulla med motstånd och att inte argumentera med 

klienten. Vid koppling till SDT bidrar även denna princip till att behovet av autonomi 

tillfredställs. Den fjärde och sista principen som är att stödja självkompetens har som syfte att 

stödja personers självförtroende och få dem att tro på sin egen förmåga till att genomföra en 

beteendeförändring samt att kunna hantera motgångar. Genom att stödja personers 

självförtroende tillgodoses behovet av kompetens ur SDT’s perspektiv. Genom att i en 

intervention ta hänsyn till alla grundläggande principer som finns i MI kommer det sannolikt 

bidra till att personers grundläggande behov även tillfredställs. Detta i sin tur kan ge önskade 

resultat på beteendeförändringen. (Ibid., s. 73-74) 

  

1.5 Syfte och frågeställningar 

Studien avser att kvalitativt undersöka det praktiska arbetet med motiverande samtal för 

personer med depression ur behandlares synvinkel, avseende uppfattningar, förhållningssätt 

samt erfarenheter. 

 

- Hur tillämpas motiverande samtal på personer med depression av olika behandlare, 

avseende upplägg, genomförande och uppföljning? 

 

- Vad har behandlare som använder sig av motiverande samtal på personer med 

depression för erfarenhet av det? 

 

- Vad har behandlare för förhållningssätt till att motivera depressiva personer till fysisk 

aktivitet? 
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2 Metod 

Nedan beskrivs kvalitativ forskning som metod. Datainsamling, dataanalys och urval 

motiveras. Studiens genomförande beskrivs samt etiska aspekter tas upp i denna del.  

 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa eller kvantitativa metoder används som verktyg för att kunna besvara 

frågeställningar i en studie. Beroende på vilket syfte studien har lämpas den ena metoden 

bättre än den andra. (Kvale 1997, s. 69) Efter övervägande av vilka kvalitéer som skulle lyftas 

fram i denna studie togs beslutet att ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av intervjuer 

lämpade sig bäst. Detta på grund av att djupare och mer nyanserad data kan erhållas genom 

kvalitativa metoder än kvantitativa, där numerisk data är övervägande i resultatet. Till skillnad 

från kvantitativa metoder som ger beskrivning av utbredning ger kvalitativa metoder 

beskrivningar av egenskaper. (Kjaer Jensen 1991, s. 6) I en kvalitativ forskningsintervju sker 

ett samtal mellan personer som är intresserade av samma ämnen, vilket innebär att intervjun 

är ämnesorienterad. Syftet med forskningsintervjuer är att få ökad kunskap och förståelse av 

den intervjuades perspektiv på ämnen som ligger till grund för intervjuarens forskning. För att 

lyckas med detta är det viktigt att som intervjuare lyssna på faktiska uttalanden, men ännu 

viktigare att förstå innebörden i det som sägs. Intervjuer kan därför ge en större 

verklighetsuppfattning av den intervjuades perspektiv kring dennes livsvärld än vad 

kvantitativ metod hade kunnat ge. (Kvale 1997, s. 34-36) Valet av att genomföra och använda 

intervjuer som underlag till denna studie gjordes i förhoppning om att få en subjektiv 

förståelse av behandlarnas tankar, upplevelser och erfarenheter kring ämnen som är kopplade 

till motiverande samtal för personer med depression. Data från intervjuerna ligger till grund 

för studiens resultat och har jämförts med tidigare forskning som är kopplad till motiverande 

samtal, depression samt fysisk aktivitet.  

 

2.2 Urval  

Det fanns två kriterier som personerna som skulle ingå i studien var tvungna att uppfylla. Det 

första var att de skulle arbeta eller ha arbetat med att utföra motiverande samtal som metod 

för beteendeförändring för personer med depression. Det andra kriteriet var att de skulle 

finnas registrerade på nätverket MI Nordic. Valet av att enbart ta med personer från MI 
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Nordic togs för att säkerhetsställa hög kvalité på behandlarnas kompetens inom området 

motiverande samtal. Av de 36 svenska behandlare som fanns registrerade på MI Nordic 

arbetade nio inom psykoterapin. Samtliga nio kontaktades via mail och svar tillbaka erhölls 

från åtta. Sex av behandlarna tackade ja till att bli intervjuade. Av dem valdes de fyra som i 

störst utsträckning arbetade med personer med depression. Förutom att samtliga behandlare 

besitter hög kompetens om beteendeförändringar och motiverande samtal är behandlare 1 och 

4 välkända nationellt som internationellt. De är bland annat författare till böcker om 

motiverande samtal samt föreläsare i ämnet. Dessutom sitter Behandlare 1 med i ett antal 

expertpaneler och Behandlare 4 har varit med och tagit fram metoder inom motiverande 

samtal och sitter med i internationella MINT’s styrelse. Mer information om studiens 

informanter och dess kompetens av motiverande samtal finns på nästkommande sida.  
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Behandlare 1 

 

Behandlare 2 

 

Behandlare 3 

 

Behandlare 4 

Leg. Psykolog  

 

Ja 

 

Ja, sedan 2007. 

Psykoterapeutisk 

inriktning på KBT med 

inslag av MI 

 

 

Ja, sedan 10 år tillbaka 

 

 

Ja, specialist i klinisk 

psykologi 

Leg. Psykoterapeut  

Ja 

 

Nej 

 

Ja, sedan 2 år tillbaka, 

med inriktning mot KBT 

 

Ja 

Handledare  

Ja, i Motiverande samtal 

och KBT 

 

Ja, utifrån KBT, MI eller 

kombination av dem 

 

Ja, utifrån MI och KBT 

 

Ja, inom både psykosocialt 

behandlingsarbete och 

psykoterapi 

Utbildare  

 

 

 

Ja, i motiverande samtal 

och återfallsprevention 

 

 

 

 

Ja, utifrån KBT, MI eller 

kombination av dem 

 

 

 

 

Ja, utifrån MI och KBT. 

 

 

MI Nordiska MI - 

tränarutbildningar, TNT´s, 

samt både Nordiska och 

Internationella MINT 

Forum, MI tränarmöten, 

öppna MI utbildningar 

samt specialanpassade 

kompetenssatsningar i MI 

på uppdrag 

Föreläsare  

Ja 

 

Nej 

 

Nej 

 

Ja 

Metodutvecklare  

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Ja 

Författare  

Ja, böcker och handböcker 

om motiverande samtal 

och självhjälp, t ex ”När 

förändring är svårt: Att 

hantera motstånd med 

motiverande samtal” 

 

 

 

Nej 

 

 

 

Nej 

 

 

Ja, läroboken 

”Motiverande samtal – 

MI” 

Övrigt   

Sitter med i olika 

expertpaneler 

 

Ideellt arbete inom 

motiverande samtal och 

KBT på Statsmissionen 

 

Medlem i MINT 

 

 

 

Exjobb att följa 

färdighetsutvecklingen i 

motiverande samtal 

enligt MITI-systemet 

 

Medlem i MINT sedan 

hösten 2010 

  

 

 

 

 

 

Medlem i MINT 

 

 

 

Ja, aktiv MINT-medlem 

både i Norden och 

internationellt. Har sedan 

fyra år tillbaka arbetat i 

internationella MINT’s 

styrelse 

Egen utbildning  

 

Enskilda kurser i 

motiverande samtal 

 

TNT 

 

 

MI-utbildning på 

Alkohollinjen 

 

TNT 

 

Utbildningar genom sin 

psykologmottagning, där 

kodning av samtalen 

enligt MITI sker 

 

TNT 

 

 

En av de första 

internutbildningarna i MI 

 

TNT 

(MI Nordic 2012) 

Tabell 1 Information om studiens informanter 
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2.3 Genomförande 

För att få en övergripande bild av hur mycket forskning som gjort inom området gjordes 

sökningar på sökorden ”motivational interviewing” och ”motiverande samtal” i erkända 

vetenskapliga databaser. Det fanns otaliga forskningsarbeten, artiklar och böcker kring ämnet 

och det mesta var på engelska. Träffarnas innehåll var av stor variation. För att smalna av 

sökningarna och få resultat mer riktat till denna studies syfte och frågeställningar lades fler 

sökord till eller ändrades om helt. Med tidigare forskning som grund skrevs forskningsläge 

parallellt med att intervjuerna genomfördes.   

 

Den första kontakten mellan författaren och informanter gjordes via mail. Valet av 

kontaktformen berodde på att behandlarna skulle få samma förhandsinformation om studien. I 

mailet beskrevs hur intresset för studien väckts, dess syfte, frågeställningar, samt en 

motivering till varför just de personerna valts ut som urval. Det framgick även att plats och tid 

anpassades till när det passade behandlarna. Detta i förhoppning av att få positiv respons av 

dem. Två av behandlarna hade ingen möjlighet att närvara fysiskt under intervjuerna; en på 

grund av tidsbrist och en var verksam på annan ort. I dessa fall genomfördes istället 

telefonintervjuer. De två övriga intervjuerna genomfördes fysiskt på plats på behandlarnas 

mottagningar, den ena i Göteborg och den andra i Stockholm. För att säkerställa att data från 

intervjuerna var jämförbara med varandra skapades en intervjuguide som låg till grund för 

samtliga intervjuer. Intervjuguiden bestod av 14 huvudfrågor som var relaterade till studierna 

syfte och frågeställningar. Beroende på vilka svar behandlarna gav ställdes olika följdfrågor.  

 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av motiv till genomförandet av studien, dess 

syfte samt information om anonymitet. Tillstånd om att spela in samtalet tillfrågades även 

informanterna för att underlätta senare databearbetning. Samtliga behandlare godkände och 

intervjuerna spelades därmed in med hjälp av en iphone. Intervjuerna tog mellan 30-50 min 

beroende på hur omfattande svar som erhölls. Genomförda intervjuer transkriberades sedan. 

Det transkriberade materialet analyserades och sammanställdes som resultatet för denna 

studie. Utifrån resultaten fördes en diskussion kring hypotes, syfte och besvarade 

frågeställningar.  
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2.4 Dataanalys 

För att analysera intervjuerna och hitta en röd tråd genom hela materialet användes kvalitativ 

innehållsanalys som hjälp. Varje transkrift av intervjuerna markerades med en individuell 

textfärg för att lättare kunna särskilja dem åt. Genom en systematisk genomgång efter mindre 

textenheter som höll sig inom ramen för studiens syfte, kombinerades de textenheter med 

liknande egenskaper i olika kluster (kategorier). (Nordin-Bates 2012, s. 4) Därefter sattes 

klustren ihop till en hierarkisk modell med deduktiv riktning, det vill säga ett arbetssätt som 

går uppifrån och ner; från direkta uttalanden till det mest specifika. Modellen var deduktiv 

uppbyggd på grund av att kategorierna var förutbestämda och hade skapats utifrån 

intervjuguiden. (Ibid., s. 19-20) Eftersom denna studies syfte och frågeställningar bygger på 

behandlarnas egna åsikter, erfarenheter och så vidare fanns det inga rätt eller fel i deras 

uttalanden under intervjuerna. Hur deras uttalanden än löd, kunde de därför rymmas under en 

eller flera av de redan förutbestämda kategorierna i modellen, som var brett formulerade. 

Analyserandet av materialet kan dock till viss del ses som induktivt, då det inte gick att 

förutspå i förväg vad behandlarna skulle svara på intervjufrågorna (Ibid., s. 20). I många fall 

var det olika textenheter i ett och samma uttalande som stoppades in i olika kluster. Därför var 

det viktigt att plocka ut det viktiga från varje uttalande och lägga in det under rätt kluster. Den 

hierarkiska modellen redovisades och sammanställdes sedan i textform som studiens resultat.  

 

2.5 Etiska överväganden 

För att betona behandlarnas anonymitet har pseudonymer skapats för var och en av dem. En 

pseudonym fungerar som ett täcknamn för att dölja en persons identitet. Alla intervjuade 

behandlare benämns som B (behandlare) följt av en individuell siffra från ett till fyra. Dessa 

benämningar användes i resultatet för att inte blanda ihop behandlarna men ändå behålla deras 

anonymitet. 
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3 Resultat 

I den här delen presenteras resultat från intervjuerna som besvarar studiens syfte och 

frågeställningar. Resultaten är disponerade efter den hierarkiska modellen nedan. Modellen 

är en blandning av deduktiv och induktiv analys; deduktiv på grund av att kategorierna var 

förutbestämda och skapade utifrån intervjuguiden och induktiv på grund av att oväntade 

uttalanden från intervjupersonerna framkom i analyserandet av materialet.    

 

 

 

Figur 1 Hierarkisk modell för analysering av resultat 
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3.1 VEM 

Vems uppfattningar, förhållningssätt och erfarenheter av motiverande samtal för personer 

med depression det är som presenteras i denna studie.  

3.1.1 Intressebildning 

Intresset för motiverande samtal väcktes på olika sätt hos behandlarna som intervjuats för 

denna studie; vissa upptäckte den på egen hand medan andra på olika sätt blev introducerade i 

samtalsmetoden. Innan B2 började studera till psykolog hade han som extrajobb att läsa in 

litteratur på band till en psykolog som var synskadad. En bok som då fångade hans intresse 

var Miller och Rollnicks Motiverande samtal: att hjälpa människor till förändring. B2 såg ett 

perspektiv med motiverande samtal som han tyckte fattades inom KBT. ”…det här att inte 

utgå från att personer vill bli hjälpta, att de är motiverade eller att de nödvändigtvis hur pass 

beredda de är att göra den här resan eller förändringen.” Det var såhär hans intresse för 

motiverande samtal väcktes. Han såg samtalsformen som ett komplement till KBT-

behandling. Till skillnad från B2 som upptäckte motiverande samtal på egen hand blev B3 

och B4 introducerade i metoden genom andra personer som redan tillämpade den. B3 hade en 

kollega som hade använde sig av mycket av metoden och tyckte att den fungerade bra. B3 är 

dock medveten om att hon började lite från fel ände; med att lära ut metoden till andra innan 

hon själv gick utbildningar i motiverande samtal. Personen som väckte B4’s intresse till 

motiverande samtal var en av lektörerna som läste och gav synpunkter på en bok som hon var 

med och skrev under mitten av 90-talet.  Med det var först efter några år som hon förstod att 

han arbetade med en samtalsmetod som hon inte var bekant med.”…så blev jag nyfiken, dels 

för att det var en metod inriktad på motivation, dels för att det var en syn på klienten som jag 

delade och tyckte om.” Hon åkte därför till Bergen i Norge och gick en av de första 

internutbildningarna för motiverande samtal där.  

3.1.2 Utbildning 

Samtliga av behandlarna har stor kompetens i motiverande samtal och har gått diverse 

utbildningar inom området. Det finns variationer mellan vilka utbildningar och hur 

behandlarna har skaffat sig kunskap inom området. Ett av kriterierna för att ingå i denna 

studie var att vara medlem i MINT. För att bli medlem i MINT måste man ha genomfört och 

blivit godkända i tränarutbildningen TNT, där praktiska färdigheter inom motiverande samtal 

utvärderas och bedöms enligt kodsystemet MITI. En av behandlarna som har varit särskilt 
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involverad i MITI är B2. I samband med en utbildning han gick i motiverande samtal skrev 

han också sitt examensarbete. I utbildningen fick de lära sig teorin bakom motiverande samtal 

för att sedan träna på att tillämpa metoden praktiskt genom diverse övningar. En övning var 

att utföra motiverande samtal på skådespelare. Samtalen spelades in och skickades till 

kodningslaboratoriet på Karolinska Institutet för att kodas enligt MITI. Från laboratoriet fick 

de sedan ett kodningsprotokoll där de kunde utläsa hur det hade gått, om sättet de samtalade 

på innehöll mer eller mindre av motiverande samtal enligt olika variabler och så vidare. I 

efterhand fick kursdeltagarna själva bedöma hur de tyckte att samtalen gick och fick även 

feedback från skådespelarna samt handledare som suttit bredvid och observerat samtalen. 

Slutsatsen var att de genom utbildningen ökade sina färdigheter inom motiverande samtal.  

 

B4’s erfarenhet av metoden är lång och hon gick som nämnt ovan en av de första 

internutbildningarna i motiverande samtal som hölls i Norge. Det som då gjorde starkast 

intryck på henne var ambivalensutforskning. ”Mitt huvudintresse i MI fångades av att hitta en 

sådan effektiv samtalsstrategi för att samtala med patienter, hjälpa dem ur den låsning som 

ambivalens kan vara och komma till beslut. Den strategin som delvis fanns och som jag också 

har vart med och utvecklat, det fångade mig starkast i början.” När hon sedan började 

tillämpa metoden märkte hon dramatiska effekter på sina klienter och patienter. Hon beskriver 

att hon under 20 års tidigare erfarenhet i missbrukarvården aldrig tidigare hittat en så effektiv 

strategi för att hjälpa ambivalenta personer till beslut. Det som har gjort avtryck på B3 från 

hennes utbildningar är att hon har blivit mer medveten om sin egen roll i samtalen: att det hon 

gör som behandlare påverkar klientens beteenden.   

 

Förutom att ha deltagit i flertalet utbildningar håller även samtliga behandlare själva i diverse 

utbildningar i motiverande samtal. De flesta av B2’s psykologkollegor har enbart lite eller 

ingen erfarenhet alls av motiverande samtal. B2 får därför ofta frågor om hur han tänker i MI-

termer och många är väldigt intresserade och nyfikna på hur han arbetar. På grund av det har 

han anordnat och hållit i en del utbildningar för dem.  Förutom att utbilda sprider även två av 

behandlarna, B1 och B4, sina kunskaper om motiverande samtal vidare på andra sätt. De 

håller båda i föreläsningar och har gett ut diverse böcker av olika slag. Andra anledningar som 

bidragit till att de är välkända namn inom verksamhetsfältet för motiverande samtal är att B1 

sitter med i flertalet expertpaneler och B4 är verksam i internationella MINT’s styrelse, där 

hon även håller i TNT utbildningar.  
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3.2 HUR 

Hur behandlarna går tillväga när de tillämpar motiverande samtal för personer med 

depression avseende upplägg, genomförande och uppföljning samt deras tankar kring det.  

3.2.1 Upplägg 

Hur styrda förberedelserutinerna inför ett motiverande samtal är och hur planeringen ser ut 

beskriver samtliga behandlare att det beror på om tillämpningen sker inom offentlig eller 

privat sektor. Upplägget är mer strukturerat och styrt om det sker genom kommun och 

landsting än inom privat företag. En av behandlarna jobbar bland annat på en psykiatrisk 

mottagning som är kopplad till landstinget och en annan har en deltidstjänst som 

primärvårdspsykolog på en vårdcentral. På båda ställena träffar klienterna oftast en läkare 

eller sjuksköterska först som tar upp lite allmän information om klienterna; deras historik 

samt skälet till varför de söker hjälp. Behandlarna får därefter tillgång till basinformationen 

från läkarna/sjuksköterskorna som de kan läsa på inför mötet med klienten. En av behandlarna 

påpekar dock vikten av att ha en öppenhet inför mötet och lyssna på hur klienten beskriver 

problemet, trots tillgång till bakgrundsinformation.  

 

Några av behandlarna som arbetar inom privata företag beskriver att de oftast enbart gör en 

snabb bedömning av klienten, för att sedan kunna inleda samtalet så förutsättningslöst som 

möjligt och få en översiktlig bild av varför de söker hjälp. Om klienten däremot skulle ha 

något problem som B3 inte är så bekant med brukar hon läsa på lite extra. För B2 är det 

viktigt att från början få klienten att känna sig bekväm och attackerar därför inte problemet 

rakt på, utan pratar runt det. B2 använder sig av en agenda som i princip är anpassad för alla. 

”Det kan vara viktigt att scanna över olika områden som personen kanske själv inte tar upp. 

Så jag har i bakhuvudet att de här sakerna behöver jag ta upp.” Agendan innehåller bland 

annat uppgifter om klientens historik och problembeskrivning som han vill skall beröras 

under samtalets gång.  

3.2.2 Genomförande 

Samtalsmetodik 

Enligt B1 är det oerhört viktigt och centralt att bekräfta klienterna i motiverande samtal. 

Bekräftelse är något som hon i allmänhet tycker att vi är alldeles för dåliga på att ge till 

varandra. ”Det brukar vara så att vi ser t ex gör något bra eller är på ett trevligt sätt eller vad 
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vet jag. Men det som vi har svårigheter är att verkligen säga till varandra.” Allt för mycket 

fokus läggs på klientens problem och brister istället för att bekräfta det som klienten faktiskt 

gör bra. Det viktigaste är inte att klienten kan göra vissa saker, utan att klienten faktiskt 

anstränger sig för att försöka göra sakerna. När det gäller depressiva patienter är det här 

särskilt viktigt enligt B1, att bekräfta personens lidanden innan man börjar föreslå någon 

hjälp. Genom aktivt lyssnade bekräftas klientens känslor till en upplevelse.  

 

För att få klienterna att prata mer än henne själv försöker B3 hålla ner på frågorna och 

framförallt ställa öppna frågor. Hon beskriver att det är speciellt viktigt med öppna frågor om 

hon har klienter som är väldigt tystlåtna. Annars är det lätt att hon tar över samtalet. Flertalet 

av behandlarna tar upp vikten av öppna frågor för att få klienten till att själv komma fram till 

beslut.  

 

Flertalet av behandlarna tog även upp vikten av att reflektera, spegla och sammanfatta 

klientens uttalanden. B4 uppger att det är huvudverktygen inom motiverande samtal. 

”…enligt kodsystemet MITI skall man ligga på dubbelt så mycket speglingar och reflektioner 

som frågor.” Sättet behandlarna reflekterar på skiljer sig i vissa fall och beror också på vilken 

klient de har och hur den uttrycker sig. I den första kontakten med en klient brukar B3 

reflektera neutralt tillbaka, bara för att visa att hon har förstått. Här skiljer sig B1 i tankesätt, 

då hon menar att man aldrig reflekterar neutralt i motiverande samtal. B2 har ungefär samma 

tankesätt som B3. I den första kontakten med klienten är det viktigt ”att vara väldigt 

närvarande och försöka visa förståelse för klienten och göra allt man kan för att försöka 

förstå och spegla detta tillbaka till klienten”. På så vis blir klienten engagerad och har lättare 

för att öppna upp sig.  B4 är inte emot neutrala eller enkla speglingar generellt, men menar att 

i samtal med personer med depression behöver man vara aktsam med dem. I värsta fall kan 

enkla speglingar på depressiva och självdestruktiva uttalanden förstärka de negativa tankarna 

som finns hos klienten. ”Om en person säger att ’det är ingen idé att leva’, så upprepar du ju 

inte det; ’det är ingen idé att leva’.” En reflektion som den här bekräftar och låser fast 

känslan som klienten har. Vid depressiva uttalanden från klienter utför B3 och B4 liknande 

komplexa reflektioner för att få dem i andra tankebanor, men små variationer finns i 

tillvägagångssättet och de benämner reflektionen olika; B3 benämner den för 

dubbelreflektion, vilket innebär att det depressiva uttalandet kopplas till vad klienten vill 
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åstadkomma. För att lyfta samtalet framåt lägger B4 spegling på nästa möjliga tänka tanke, 

samtidigt som hon bekräftar klienten. Detta kallar hon för en fortsättningsreflektion.  

 

B1, B2 och B3 har olika tillvägagångssätt för hur de tacklar depressivt prat från klienten. B3 

brukar försöka släcka ner uttalandena och ge dem mindre utrymme i samtalet, medan B1 och 

B2 delar åsikten om att det inte är rätt att ignorera allt prat som talar emot en förändring. 

Enligt dem är det viktigt att kunna prata om och visa förståelse för problem och svårigheter 

som klienten upplever. Men samtidigt är det viktigt att försöka fokusera framåt för att kunna 

gå in i en förändringsprocess; att som behandlare ställa frågor som får klienten att börja tänka 

i banor som är i samklang med en förändring.  När en klient börjar prata om en förändring 

använder samtliga behandlare komplexa reflektioner som fångar upp och förstärker klientens 

uttalanden. I detta skede är det enligt B1 viktigt att ställa mer frågor till klienten och fortsätta 

att utforska. Genom att utforska klientens känslor, värderingar och mål utan att ställa några 

krav börjar klienten sakta men säkert mobilisera sig mot förändring. I samband med att 

klienten kommer i kontakt med sina egna värderingar och tror på sin egen förmåga ökar 

motivationen till att göra en förändring. 

 

De fyra principerna 

De fyra grundläggande principerna inom motiverande samtal som följs av behandlare är att 

visa empati, utveckla diskrepans, reducera motstånd samt stärka självtillit hos klienter. 

Gemensamt kallas principerna för motiverande samtalsanda.  

 

Åsikt  

Alla utom en behandlare är positivt inställda till principerna. Däremot har de olika åsikter om 

varför principerna är bra samt hur de förhåller sig till dem. B1 beskriver principerna som ett 

förhållningssätt som hon har gentemot klienterna. Hon använder sig av de principer som hon 

tycker stämmer överens med hennes egna värderingar; ”Vill jag vara en empatisk 

samtalsledare eller vill jag vara en person som ger råd och säger hur andra skall göra och 

leva sitt liv…” B2 tycker principerna är en god hjälp för att konkritisera och förstå innebörden 

i uttryck som ofta används inom psykologiska behandlingsmetoder. Han tar upp empati som 

exempel: det är ett ord nästan alla använder och säger sig tillämpa, men är alla medvetna om 

vad det innebär att visa empati för någon? I teorin bakom motiverande samtal klargörs 

principerna, vilket gör det lättare att som behandlare kunna tillämpa dem. 
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B4 är inte är lika positivt inställd till principerna som övriga behandlare. Hon anser bland 

annat att principerna inte kan uttryckas som grundläggande principer då deras innehåll är en 

blandning av princip, hållning och strategi. Principerna finns fortfarande kvar som fenomen 

inom motiverande samtal, men utrycks inte längre som grundläggande principer. Hon tar upp 

ett exempel på varför hon anser att utveckla diskrepans inte fungerar att utrycka som en 

princip. ”Det är ju alldeles sant att man arbetar med att väcka diskrepansupplevelser i MI, 

men det handlar också om att vara försiktig med att väcka diskrepansupplevelse.” Med andra 

ord kan diskrepansupplevelser både vara motivationshöjande och -sänkande. På grund av det 

går det inte att ha ett sådant enkelt påstående, att utveckla diskrepans, som en grundprincip 

inom motiverande samtal, för det är ingen självklarhet att diskrepans skall utvecklas i alla fall. 

B4 berättar vidare att det senaste är att Miller och Rollnick har formulerat om 

grundprinciperna och benämner dem idag istället som processer. Den gemensamma 

benämningen för dem har ändrats från Motivational spirit till Motivational processes. De fyra 

processerna är följande: engage (kontakt och relation), focus (fokus in på saken), evoke (locka 

fram förändringsprat) samt plan (planering). Processerna som till stor del har ersatt de gamla 

principerna ger enligt B4 en bättre beskrivning av vad man gör i ett motiverande samtal och 

hur processen går till.  

 

Tillämpning 

Av de tre behandlare som var positivt inställda till principerna ser de fördelar med dem alla. 

B2 anser att de alla är viktiga och att det inte finns något överflöd i sammanställningen av 

principerna. Däremot delar inte alla behandlare samma åsikt om vilken princip som är 

viktigast och på grund av det används de i olika utsträckning. Både B2 och B3 tycker att 

empati är den viktigaste principen och att den alltid bör eftersträvas i motiverande samtal. Det 

krävs ingen avancerad samtalsteknik för att visa empati för någon och B3 beskriver att det 

gäller bara att ”visa att man lyssnar och att man är intresserad av vad dem säger och tror på 

vad dem säger”. B1 tycker att den mest centrala principen är den som betonar klientens 

autonomi. ”…till och med när man inte kan välja allt själv att man skall betona att det finns 

alltid någonting vi kan välja.” I väldigt utsatta situationer, där klienten inte har kapacitet till 

att göra några val, är det fortfarande möjligt stärka klienters autonomi. Behandlarens uppgift 

är då att få klienten att inse att förhållningssättet till det som händer även gör skillnad. 
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När B3 samtalar med en klient som är väldigt ambivalent inför en förändring tycker hon 

principen som innebär att utveckla diskrepans är särskilt viktig. ”Det måste bli en tillräckligt 

stor skillnad över hur man vill att det skall vara och hur det är, för att man skall vilja 

förändras.” Hon tror att det i många fall är anledningen till att personer inte gör någonting, på 

grund av att de inte tror att de kan.  

 

Både B2 och B3 tar upp vikten av att rulla med motstånd i samtalet. Något som B3 har 

erfarenhet av vad som kan väcka motstånd hos klienten är när de får höra hur de skall tänka 

och göra samt får för mycket information om hur saker och ting ligger till. ”…ingen vill att 

någon annan skall komma och vara expert över deras liv.” B2 menar att det är viktigt att 

möta motståndet som kan finnas hos klienten. Dock skall det göras på ett sådant sätt att 

konflikt och argumentation undviks. ”Om jag möter motstånd säger jag ’Nu måste jag ändra 

mitt eget sätt att vara på här’. Så då skickas det en signal till mig.” 

  

Svårighetsgrad 

Två av behandlarna tar upp de principer som de tycker att svårast att tillämpa i ett 

motiverande samtal. Det som skiljer deras val mest åt är relationen de har mellan den princip 

som de upplever svåraste att tillämpa och den som de anser är viktigast att tillämpa. B1 anser 

att den princip som hon tillämpar mest är även i många fall den som är svårast att tillämpa. I 

arbetet med djupt depressiva klienter finns det alltid en specifik risk. Då kan klienten behöva 

korta insatser och är inte alltid kapabel till att själv säga vad den vill göra. I dessa fall är det 

svårt att betona klientens autonomi och det är någonting som inte alltid kan tas hänsyn till. 

Men B1 anser att det är ytterst viktigt och ändå alltid bör göras i viss mån. Den princip som 

B3 anser är svårast att tillämpa är inte den som hon själv använder sig av i högst utsträckning. 

B3 anser att det är svårt att betona kompetens och stärka klientens självtillit om det är en 

klient som inte alls tror på sin egen förmåga. I dessa fall är det lätt att känna impulsen av att 

berätta för klienten att de duger som dem är och att det som dem gör är bra. ”Om nån har 

gjort nånting så vill man förstärka det så mycket så man kanske gör att de snarare känner sig 

lite värdelösa”. Det gäller därför att inte försöka övertyga dem, för det kan medföra att 

klienten känner att bekräftelsen är överdriven.  
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Eget tillvägagångssätt 

Strategier 

Förutom principerna finns det andra strategier som kan tillämpas för att motivera klienter till 

förändring. B4 beskriver hur hon går tillväga för att få klienten till ett förändringstänk. 

Förutom att hon lyssnar på allt möjligt som klienten beskriver om sin sociala situation, 

upplevda svårigheter, hantering av problem och så vidare, så lyssnar hon även efter 

motivationsvariabler. Inom forskningen sammanfattas motivationsvariabler som 

förändringsprat (eng. change talk). Förändringsprat är allt det prat från klienten som 

innehåller motivation och går i riktning mot målet. Pratet kan bland annat bestå av 

insiktsfaktorer, bekymringsfaktorer eller vara mångtydigt. Som behandlare gäller det att lära 

sig att läsa mellan raderna i uttalanden från klienten, för att även kunna uppfatta svaga 

signaler av motivation. ”Jag har använt ett begrepp som heter ’lyssnandets konst’. Man 

använder sig av lyssnandets konst för att höra förändringens språk.” Enligt B4 gäller det att 

fånga förändringsprat, lyfta fram det för att sedan kunna förstärka och utforska mer. Som 

behandlare skall man ständigt vara uppmärksam på motivation, men det är viktigt att inte jaga 

den, för det kan leda till att en övertalningssituation skapas, vilket i sin tur ökar motståndet 

från klienten. ”Man går precis sådär bredvid så att man hjälper dem att ta nästa steg i en takt 

som de själva är beredda att ta.” B4 brukar förhålla sig till de fem faser som klienten 

tillsammans med behandlaren går igenom under ett motiverande samtal. Hon tar hänsyn till 

klientens beredskap till förändring och tänker hela tiden på var i förändringsprocessen 

klienten befinner sig.  

 

Förhållningssätt 

Eftersom motiverande samtal inte är någon evidensbaserad behandlingsmetod för depression, 

utan en samtalsmetod med effekt på motivation, använder samtliga behandlare motiverande 

samtal i kombination med behandling. B4 säger att hon använder motiverande samtal för att: 

”…hjälpa personen till att bli motiverad och orka gå in i behandling som har effekt på 

depression.” Hon berättar vidare att det som bevisat har effekt vid depression är KBT, 

antidepressiv medicin och fysisk aktivitet. Det gäller att motivera klienten till att gå in i den 

här typen av insatser och att orka hålla sig kvar i dem.  Motiverande samtal ökar effekten av 

det mesta. Därav anledningen till att samtliga behandlare använder motiverande samtal som 

ett komplement till behandling, antingen som förberedelse inför och/eller invävt i behandling. 

Skillnaden är att vissa av behandlarna utför både de motiverande samtalen och behandlingen, 
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medan andra håller i motiverande samtal, men låter andra utföra behandlingen i vissa fall. På 

ett eller annat sätt och i olika utsträckning kombinerar alla behandlare motiverande samtal 

med KBT-behandling. Men B2 förklarar att han inte meddelar klienten när han väver in 

motiverande samtal i sin KBT-behandling och när han uteslutande använder sig av KBT; 

”…jag säger aldrig till en klient; ’Nu har jag motiverande samtal’. Många vet ju inte vad det 

innebär, utan det är mer ett sätt som jag jobbar på.” Invävningen av motiverande samtal har 

blivit något naturligt för honom och speglar hela hans sätt att vara. Därför är det heller inte 

helt enkelt för honom själv att särskilja i vilken grad han använder motiverande samtal.  

 

Bemötande mot klient 

Precis som med B1’s förhållningssätt till de fyra principerna där hon tillämpar de principer 

som hon tycker stämmer överrens med hennes värderingar, speglar hennes värderingar hur 

hon bemöter sina klienter. Hon strävar efter att möta varje klient med respekt och acceptans, 

men beroende på vad hon känner för varje klient skiljer sig bemötandet åt. Exempelvis kan 

hon känna mer empati till vissa klienter och mindre till andra. B1 anser att det inte är 

mänskligt och tror heller inte att det är möjligt att bemöta alla klienter likadant. ”Skulle vi 

kunna göra det, skulle vi vara maskiner. Oavsett klienten, oavsett situation, då skulle jag ha 

alltid samma känslor. För mig det låter lite orealistiskt.” 

 

Generellt finns det några aspekter där bemötande mot personer med depression skiljer sig i 

jämförelse med bemötandet mot andra målgrupper enligt B1 och B3. Det blir genast lite 

allvarligare stämning enligt B3. Ofta när hon träffar klienter med andra sorters problem 

brukar hon kunna skoja ganska mycket för att lätta upp stämningen. Detta fungerar oftast 

mindre bra med depressiva klienter, då de från början har en sänkt grundstämning. Samtalen 

brukar hon därför tona ner lite och därmed blir även tempot långsammare. ”För att jag också 

tänker att många som är deprimerade, det är nästan som att de tänker lite långsammare. Mm, 

de behöver lite längre tid på sig.” Både B1 och B3 delar tanken om hur viktigt det är att som 

behandlare anstränga sig för att förstå det lidande som depressiva klienter bär inom sig. Det 

gäller att lyssna noga på klientens uttalanden och visa empati istället för att bedöma klienten 

efter det yttre. B1 har erfarenheten av att det är vanligt att hennes klienter till synes ser ut att 

må bra och då är det svårt att föreställa sig vilket lidande klienten kan känna inombords.  

Enligt B3 är det viktigt att våga stanna upp i känslor som klienten upplever jobbiga och 
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påfrestande. För att få en klient till att börja tänka i banor om förändring är det viktigt att de 

först får landa i känslan hur det verkligen är och hur deras nuvarande situation ser ut.   

3.2.3 Uppföljning 

Tre av behandlarna har inga formella uppföljningar av deras motiverande samtal eller 

behandling där motiverande samtal ingår. B1 är den enda som har formella uppföljningar och 

enligt henne är det något som ingår i KBT-behandling. Vanligtvis sker regelbunden 

uppföljning efter en månad, tre månader, sex månader och slutligen efter ett år. Efter det 

avbryts kontakten om det inte skulle vara så att klienten vill fortsätta komma. Hon har bland 

annat några klienter som kommer en gång om året.  Trots att samtliga behandlare använder 

sig av KBT i sitt arbete har majoriteten ingen formell uppföljning. Sättet som behandlarna 

förhåller sig till uppföljning och avslutar en period av motiverande samtal eller behandling 

där det ingår ser olika ut hos dem alla. Trots att B3 inte har någon formell uppföljning har hon 

en tendens till att följa upp klienterna för att se om de vidmakthåller sina förändringar. Ofta 

brukar hon boka in ett uppföljningsmöte cirka ett halvår efter avslutad behandling och har det 

förbehållet att klienten kan boka av det om det inte längre känns aktuellt.  B4 har ofta öppna 

avslut, vilket innebär att de avslutar, men sen finns alltid möjligheten för klienten att höra av 

sig igen om dem behöver hjälp. Däremot har hon erfarenhet av att gles och regelbunden 

uppföljning har god effekt för upprätthållning av förändringen hos klienten. Det hjälper 

stabiliseringsfasen och klienten ser det som en ständigt pågående förändringsprocess istället 

för en avslutad genomförd förändring. Så om möjlighet finns, så bokar hon in en tid för 

uppföljning efter några månader. Den som följer upp samtalen minst är B2. När klienten 

närmar sig slutet av en behandling gör han tillsammans med klienten en utvärdering om hur 

det har gått och sen avslutar de. Däremot är tanken om att ha uppföljningar inte främmande 

för honom.  

 

3.3 NÄR 

När, hur ofta och hur länge de motiverande samtalen tillämpas av behandlarna.  

3.3.1 Duration & Frekvens 

Samtalens duration ligger på 45-50 minuter hos samtliga behandlare. När B4 arbetade på 

vårdcentralen förekom även 30-minuters samtal. Behandlarnas svar på hur många samtal de 

har med varje klient var det större variation på. När samtalen sker i kombination med någon 
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behandling är det vanligt förekommande att ha två-tre samtal inledningsvis för att motivera 

klienten till att gå in i behandlingen, säger B1. När klienten väl påbörjat en behandling och 

men behöver motiveras till att fortsätta den, då går de motiverande samtalen på några minuter. 

Men detta är inget som behövs om motivationsnivån håller sig på samma nivå eller ökar 

under behandlingsperioden. B3 brukar ha ungefär 10-15 motiverande samtal totalt med en och 

samma klient. För B4 är variationen betydligt större; från en gång till en serie på fem gånger 

och upp till ett år följt med regelbundna samtal.  

 

3.4 VARFÖR 

Varför och i vilka sammanhang motiverande samtal är en god vs svår samtalsmetod för att 

motivera personer med depression till ett förändringsbeteende samt behandlarnas 

erfarenheter kring dess effekter.  

3.4.1 Styrkor 

I kombination med behandling tycker B2 att motiverande samtal är ett bra hjälpmedel för att 

utforska en klients tankar och känslor om upplevda svårigheter och mål i livet. 

”…samtalsmetodiken kan hjälpa mig att förstå och stärka personerna.” B2 använder 

motiverande samtal som en modell för hur han skall bemöta klienter olika beroende på den 

beredskap till förändring de yttrar och uppvisar.  

 

Både B1 och B3 har erfarenhet av att det finns tendenser till att personer med depression drar 

sig undan, slutar att göra de saker som de är vana vid och isolerar sig. De vill ofta vänta tills 

de mår bra innan de börjar göra saker. I behandling för depression är det därför viktigt att i ett 

så tidigt skede som möjligt få klienten till att aktivera sig. För även fast klienten inte känner 

för att göra något från en början, kommer det dem gör påverka hur de mår. För att få en klient 

motiverad till att börja aktivera sig igen är motiverande samtal en effektiv samtalsmetod.  

 

B4 har vid diskussion med andra MI-användare kommit fram till vad det finns starkast 

evidens för när det gäller motiverande samtal och vad som är viktigast att lära ut till andra 

användare. De kom fram till följande tre saker: empati och empatisk kommunikation, hejda 

korrelationsreflexerna för motargumentation och fokus på motivation. Tillsammans med B1 

förespråkar hon väldigt starkt för att ha ett empatiskt förhållningssätt mot klienten. ”…börjar 

vi satsa tid att verkligen lyssna på klienten och verkligen bekräfta klientens lidande, då 
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etablerar vi en bra arbetsallians, en bra relation”, uppger B1. B4 förklarar att den 

omfattande effekten av empati innebär bland annat att klienten känner sig lyssnad till, 

förstådd och respektfullt behandlad, vilket i sin tur bidrar till ökad självrespekt och minskade 

självanklagelser. Genom att bli bekräftad minskar skuld och skam väldigt tydligt, vilket 

annars är vanliga förekommande känslor hos personer med depression.  

 

En fördel med motiverande samtal enligt B3 och B4 är just det grundläggande att det är en 

klientcentrerad metod för förändring. Det gäller att utgå från vad klienten vill, snarare än att 

ge råd och tvinga dem till något som upplevs som kravfyllt. B4 beskriver att hon har 

fördomen om att personer med depression ofta får uppmaningar om att inte tänka som dem 

gör, att komma igång och röra på sig och så vidare. När depressiva personer får sådana 

uppmaningar bidrar det till ökade skuldkänslor och självanklagelser. Styrkan med att 

kombinera motiverande samtal med någon behandling som ibland kan upplevas som kravfylld 

är att klienten känner en genuin förståelse från behandlaren samtidigt som det finns en 

förändringsinriktning.  

 

B2 ser stor potential för motiverande samtal inom mer psykiatrisk problematik, som 

depressionsbehandling, ångestbehandling eller andra typer av behandlingar. ”Det finns 

mycket som det kan läggas till, inom andra typer av områden dit det fortfarande ännu inte har 

kommit. Så det är ju bra att du gör ett sådant här arbete!” 

3.4.2 Svårigheter 

Det verkar vara en gemensam åsikt hos behandlarna att trots att motiverande samtal är en 

effektiv samtalsmetod för personer med depression, är den svår att tillämpa överlag på 

målgruppen. Som behandlare är det viktigt att vara medveten om alla svårigheter som en 

person med depression kan ha; svårighet till koncentration och uppmärksamhet, bristande ork, 

tendens att tänka negativt och så vidare. B2 berättar övergripande om vad som behandlare kan 

vara svårt, men även ytterst viktigt att tänka på i motiverande samtal med depressiva klienter, 

medan B1 går in mer i detalj på svårigheter och vad behandlare måste akta sig för. Det som 

B1 och B4 såg som en styrka med motiverande samtal ser B2 som en svårighet och det är att 

visa empati för klienten. Det som utgör en del av diagnosen för depression är att personen 

känner stark hopp- och meningslöshet.  Han menar att det finns en risk att om man är alltför 

empatisk i bemötandet mot klienter, då det kan förstärka deras känsla av hopplöshet. Det 

gäller därför att som behandlare tänka på att vara varsam när det gäller att visa empati och 
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hitta balansen mellan empati och drivande bemötande. En annan svårighet i samtalsmetodiken 

i motiverande samtal med depressiva klienter är öppna frågor. B1 beskriver att det är svårt att 

ställa öppna frågor till personer som är djupt deprimerade, på grund av att de inte kan 

mobilisera kraften som innebär att svara på den typen av frågor. Det man gör då är att ställa 

fler svarsalternativ. ”Då öppnar vi, men klienten får välja mellan olika alternativ. Och det är 

en start många gånger för att klienten skall kunna hitta sina egna tankar och få den kraften 

att kunna fortsätta svara eller prata överhuvudtaget.”  

3.4.3 Effekter 

Att det är lättare att motivera klienter till att gå in i behandling, hålla kvar i behandling, börja 

med medicinering samt öka sin fysiska aktivitet efter tillämpning av motiverande samtal, är 

något som alla behandlare är eniga om. ”Att hjälpa dem att orka gå in i och att hålla sig kvar 

i det som de behöver göra för att det skall få effekt på deras depression.”, beskriver B4. En 

annan effekt som B4 har sett att motiverande samtal bidrar med hos depressiva klienter är 

minskad skamkänsla vid återfall. ”Därför att MI förmedlar ju respekten för återfall som en 

lärosituation och att det aldrig skall upplevas som ett misslyckande, utan att man tar ett steg 

bakåt för att komma längre fram.” 

 

Flera av behandlarna tycker det är svårt att särskilja vilka effekter som kommer från vad, 

eftersom de alla kombinerar motiverande samtal med behandling. Men något som däremot är 

tydligt för B3 är att om klienten får driva sin egen förändring, blir effekterna större än om hon 

berättar för dem hur och vad de skall göra.  

 

Fysisk aktivitet 

Förhållningssätt 

I och med att beteendeaktivering är en viktig del inom KBT och alla behandlare använder sig 

av kbt i olika utsträckning är det naturligt att klienten måste börja aktivera sig. Sen har de lite 

olika åsikter om just fysisk aktivitet; flertalet tycker att det är jätteviktigt, medan en av dem 

anser att det viktigaste inte är att de är fysiskt aktiva, utan att de börjar göra någonting igen. 

Vad klienten sen väljer att göra, det är upp till klienten själv. Det beror väldigt mycket på vad 

klienten har för vision och vad den anser är värdefullt. Aktivera sig kan innebära väldigt 

många saker och fysisk aktivitet är bara ett alternativ. ”Men jag blir bara, vad skall man 

säga, jätteglad, om det är en klient som har varit deprimerad börjar visa intresse för att göra 

nånting! Många gånger som sagt, jag blir väldigt glad om det är vad som helst *skratt*. 
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Klienten vill, skall börja känna den här lusten tillbaka till livet!” Citatet kommer från B1 som 

är den behandlare som har den senare synen på fysisk aktivitet.  B2, B3 och B4 tycker att det 

är extremt viktigt med fysisk aktivitet. Alla tre behandlare undersöker alltid hur fysiskt aktiva 

deras klienter är. ”Jag nog aldrig haft någon klient där jag inte har tagit upp frågan, om dem 

inte själva pratar om det”, berättar B2.  B4 har alltid varit intresserad och själv utövat fysisk 

aktivitet. När FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) och 

FaR (Fysisk aktivitet på Recept) kom var det en självklarhet för henne att nappa på det och 

hon har varit inne som MI-användare under många FYSS- och FaR-projekt under åren. Att 

fråga och informera klienten om fysisk aktivitet är därför helt självklart för henne och inget 

som hon behöver komma ihåg att prata om.  

  

Erfarenhet 

B4 som kanske är den av behandlarna som är mest fysisk aktiv själv och positiv till det, 

belyser den negativa aspekten med ökning av fysisk aktivitet hos depressiva klienter i 

samband med motiverande samtal. Hon har haft vissa depressiva klienter som är vana vid att 

träna väldigt mycket. Om de på grund av någon sjukdom eller fysisk skada inte är förmögna 

att vara lika fysiskt aktiva som de är vana vid, kan de behöva vila från träningen. ”…ibland är 

ju depression också en tydlig reaktiv reaktion på en sjukdom och skada.” Det kan vara 

psykiskt ansträngande för personer att inte längre kunna prestera vad de är vana vid och träna 

på ett sätt som får dem att uppnå eufori. ”Här har vi då en diskrepansupplevelse som skapar 

uppgivenhet istället för en diskrepansupplevelse som skapar motivation.” Behandlarens roll 

är här att hjälpa klienten att göra en omorientering av fysisk aktivitet. Denna omorientering 

kan innebära att byta träningsform, börja träna på en helt annan nivå än vad klienten är van 

vid eller till och med att avstå från träningen helt och hållet. B4 har erfarenhet av att klienter 

som tidigare varit väldigt fysiskt aktiva, men som nu på grund av en skada är långt ifrån att 

prestera vad de en gång kunde, själva upplever att det bara en plåga att börja träna igen. B4 

säger att; ”…då är det ju inte att rekommendera fysisk aktivitet som den första insatsen.” I ett 

sådant här fall behöver klienten minska på självföraktet och fokusera på något annat än 

träning, för att med tiden kunna acceptera andra former av fysisk aktivitet.  

 

De övriga tre behandlarna tar enbart upp goda erfarenheter som de har av fysisk aktivitet för 

personer med depression och tror att motiverande samtal kan hjälpa till att uppnå ökad fysisk 

aktivitet.  Utifrån sin erfarenhet berättar B3 om varför depressiva personer har en tendens till 
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att bli mindre fysiskt aktiva; ”Folk som är ganska aktiva brukar sluta med det när de mår 

dåligt, så mår de ännu sämre.” För att reducera depressionen hos klienter med 

sjukdomstillståndet tror B2 att en av de viktigaste sakerna är att få dem till att bli mer fysiskt 

aktiva. Han har också erfarenhet av att klienterna brukar dela den uppfattningen med honom; 

”Även fastän man kan ha svårt att komma till skott med saker så är min uppfattning i alla fall 

att många också resonerar så, att de vet att de borde.” Både B1 och B3 har erfarenhet av att 

klienter som varit fysiskt aktiva tidigare lättare kan återkomma till det, medan de som aldrig 

tidigare tränat har svårare att börja med det. B2 och B3 upplever stora förbättringar på de 

klienter som ökar sin fysiska aktivitet. B2 ser stor betydelse i att klienten rör på sig och för 

vissa kan det även vara avgörande; ”Att det är just den aspekten som har gjort att man har 

lyft och både sett mening och blivit piggare och fått drivkrafter…” 

 

Tillvägagångssätt 

I det motiverande samtalet förmedlar samtliga behandlare värdet av fysisk aktivitet till sina 

klienter. Men de gör det på lite olika sätt och lägger olika mycket fokus på det. Det B1 brukar 

göra är att informera om att fysisk aktivitet bidrar starkt till ökat välmående, vilket gör det till 

ett bra skäl för personer med depression att öka sin fysiska aktivitet. B2 tar alltid upp fysisk 

aktivitet, men lägger fram det på lite olika sätt beroende på situation. Det kan exempelvis vara 

personer som inte är villiga att prata om det just för tillfället. Då avvaktar han med 

samtalsämnet, men tar i respektfull anda upp det i ett senare skede. B3 brukar be sina klienter 

relatera till perioder då de mår bra och vad de gör då samt till perioder då de mår dåligt och 

vad de gör då. Hon berättar att det vanligtvis är en ganska stor skillnad. Därför påvisar hon 

klienterna att testa på någon fysisk aktivitet för att se om det ökar deras välmående.    

 

B4 går in på hur hon mer detaljerat går tillväga när hon motiverar en depressiv klient till att 

bli mer fysiskt aktiv. Eftersom fysisk aktivitet är en av de sakerna som man vet har effekt på 

depression, är det en av de saker som hon lyssnar efter i ett samtal. Dels lyssnar hon av hur 

mycket klienten själv beskriver det och dels utforskar hon. Det hon då kan fråga om är hur 

klienten ser på fysisk aktivitet, vad den har för erfarenhet av det och så vidare. Hur hon sedan 

skall motivera klienten till att bli mer fysisk aktiv beror helt på klientens inställning. En klient 

som har lite eller ingen erfarenhet alls av fysisk aktivitet upplever oftast inte heller något 

behov av att börja träna. ”Då har vi en längre väg att gå. Och det är ju en väldigt spännande 

väg att gå; att hjälpa en person att förändra sin inställning till det.” Det är dock orealistiskt 
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att förvänta sig att klienten skall ha samma höga målsättning som en person som är van vid 

fysisk aktivitet.  

 

B3 tar upp ett mer konkret tillvägagångssätt hon har för att motivera sina klienter till att öka 

sin fysiska aktivitet – genom självregistrering. Den fysiska aktiviteten kan exempelvis 

registreras i en ”aktivitetsdagbok” där klienten beskriver vad de har utfört för fysisk aktivitet 

dess duration, frekvens och intensitet samt känslan den ingav. B3 beskriver att de på så sätt 

kan se sambandet mellan att det de gör påverkar hur de mår; ”Genom att bara registrera så 

gör man ju mer!”  
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4 Sammanfattande diskussion 

Nedan diskuteras de resultat som studien gav kopplat till tidigare forskning samt det 

teoretiska ramverk som valts för studien. Metoden kritiseras och granskas med avseende på 

hur användbart resultatet är.  Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

  

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att kvalitativt undersöka det praktiska arbetet med motiverande samtal 

för personer med depression ur behandlares synvinkel, avseende uppfattningar, 

förhållningssätt samt erfarenheter. 

 

- Hur tillämpas motiverande samtal på personer med depression av olika behandlare, 

avseende upplägg, genomförande och uppföljning? 

 

Upplägg 

Resultatet visar att grad av förberedelse inför ett motiverande samtal beror på var samtalen 

utförs och om det finns lagar och bestämmelser om rutiner kring upplägg på arbetsplatsen 

snarare än individuella skillnader hos behandlarna. Arbete inom den offentliga sektorn är mer 

styrt gällande upplägg, medan det är mer fritt inom den privata sektorn. Detta är något som 

färgat behandlarnas sätt att förbereda sig på inför ett samtal, då flertalet behandlare har arbetat 

eller arbetar inom båda sektorerna. Oberoende hur mycket bakgrundsinformation 

informanterna har om sina klienter gäller det att alltid gå in med en öppenhet inför mötet med 

en ny klient, för att samtalet skall bli så förutsättningslöst som möjligt. För att kunna bemöta 

en klient på bästa tänkbara sätt anser en av behandlarna att det är viktigt att vara medveten om 

klientens problem i förväg, för att ha en möjlighet att hinna bekanta sig med problemområdet 

om denna kunskap inte redan finns. Ingen av behandlarna har någon skriftlig agenda framför 

sig i mötet med en klient. Däremot finns det de som har områden i huvudet som de vill scanna 

över. Författaren tror att för de klienter som har motiverande samtal för första gången kan 

finnas en känsla av rädsla, osäkerhet om samtalens uppbyggnad och kanske till och med en 

förnekelse om samtalets behov i sig. En agenda som gås igenom med klienten är enligt 

författarens uppfattning ett sätt att bygga det förtroende som krävs för att nå uppsatta mål. Att 

vid sidan av denna agenda ändå såsom behandlare ha klart för sig vad som ska scannas av är 

självklart.  
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Genomförande 

Samtliga informanter använder motiverande samtal för personer med depression i 

kombination med någon evidensbaserad behandlingsmetod för depression, behandling som de 

antingen utför själva eller som andra utför. Ofta gäller det att motivera en klient till att gå in i 

behandling eller få den att orka hålla kvar i och slutföra en behandling. I boken Introduction 

to the special series on motivational interviewing and psychotherapy det att motiverande 

samtal kan tillämpas antingen som fristående behandling, förbehandling och kombinerat eller 

integrerat med andra behandlingar (Arkowitz & Westra 2009, s. 1153) och (Hildes et al. 2010, 

s. 177). Av de behandlare som intervjuades till studien tillämpar de alla motiverande samtal i 

kombination eller integrerat med behandlingsformen KBT. De båda metoderna fungerar bra 

tillsammans eftersom motiverande samtal ökar motivationen för förändring genom att förstå 

och lösa ambivalens, medan KBT är en effektiv behandlingsmetod för psykiska 

sjukdomstillstånd. Med distinkta medel hjälper KBT klienten till att åstadkomma en 

förändring. Motiverande samtal fungerar som ett komplement till dessa evidensbevisade 

kognitiva beteendeterapeutiska behandlingar som är avsedda för depressiva klienter som är 

ambivalenta mot förändring (Westra 2004) och (Arkowitz 2008, s. 29). 

 

Enligt ursprungsmodellen är tidsintervallet 30-60 min för ett motiverande samtal (Brandell 

Eklund 2006, s. 1). Samtliga behandlare uppger att det vanligaste tidsintervallet är 45-50 

minuter när motiverande samtal används som förbehandling för att motivera klienter till att gå 

in i den riktiga behandlingen. Variationen på antalet samtal som genomförs med varje klient 

är stor hos behandlarna som intervjuats för denna studie. En av behandlarna beskriver i linje 

med Hildes et al. (2010) att det ofta räcker med ett till fyra samtalstillfällen för att motivera 

klienten till att påbörja en behandling. Om en klient påbörjat en behandling, men behöver 

motiveras till att fortsätta den går samtalen oftast enbart på några minuter, berättar samma 

behandlare. Enligt författarens uppfattning låter det orimligt att det bara tar några minuter att 

övertyga en tvivlare att återuppta en behandling. Har en klient börjat tvivla på sin egen 

förmåga att genomföra en förändring tror författaren att det ligger i den mänskliga naturen att 

leta efter bevis för att bekräfta sitt tvivel. Tvivlet i sig kan tyda på att de motiverande samtalen 

inte var tillräckligt motiverande eller att behandlingsformen inte motsvarade klienten 

förväntningar. Författaren tror därför att det med stor sannolikhet tar längre tid än enbart 

några minuter att som behandlare hjälpa klienten att åter finna motivation till att fortsätta 

behandling eller annan intervention.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19785011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19785011
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En av informanterna uppger att hon alltid strävar efter att möta varje klient med respekt och 

acceptans, men att det är omöjligt och omänskligt att bemöta alla likadant. Resultatet visar att 

det finns några aspekter där bemötande mot personer med depression skiljer sig i jämförelse 

med bemötandet mot andra målgrupper. Klienternas sänkta grundstämning färgar ofta 

stämningen för hela samtalet. Samtalen brukar därför tonas ner och blir lite allvarligare än vad 

de kan vara med vissa andra grupper av klienter. Författaren har förståelse för att samtal med 

depressiva klienter i många fall tonas ner, men anser att man som behandlare alltid måste 

känna av och anpassa bemötandet i varje nytt möte med en klient. I de fall då det är mer 

gynnsamt att samtalet tonas ner och hålls mer allvarligt är det viktigt att som behandlare inte 

smittas av klientens sänkta sinnesstämning och falla in i den.   

 

Inom motiverande samtal finns det fem samtalsmetodiker som ofta tillämpas av behandlare; 

bekräfta, öppna frågor, reflektivt lyssnande, sammanfattningar och att framkalla 

förändringsprat (Miller & Rollnick 2002, s. 89).  

 

Att genom komplimanger eller positiva uttalanden bekräfta klienten skapar en god relation 

mellan behandlare och klient (Ibid.). I kvalitetskodning av motiverande samtal enligt 

kodsystemet MITI är en av beteendekoderna att bekräfta klientens goda egenskaper, förmågor 

och ansträngningar (Moyers et al. 2008, s.12). En av informanterna anser att detta är den 

viktigaste samtalsmetodiken och personer i allmänhet är mycket dåliga på att bekräfta 

varandra. Hon menar att det viktigaste inte är att klienten gör vissa saker, utan att klienten 

faktiskt anstränger sig för att försöka göra sakerna. Detta är speciellt viktigt gällande 

depressiva klienter; att lidande måste bekräftas innan det går att föreslå någon hjälp.  

 

Samtalsmetodiken öppna frågor är frågor som tillåter stor bredd på svarsalternativen och ger 

fördjupande svar eftersom klienten får möjlighet att utforska sina egna tankar (Moyers et al. 

2008, s. 9) och (Miller & Rollnick 2002, s. 92). Resultatet visar att samtliga behandlare tar 

upp vikten av öppna frågor för att få klienten till att själv komma fram till beslut. En beskriver 

att hon håller ner på frågorna, men framför allt att hon ställer öppna frågor för att få klienterna 

att prata mer än hon själv. I väl utförda motiverande samtal bör klienten tala mer än 

behandlaren under den sammanlagda samtalstiden (Miller & Rollnick 2002, s. 90). Det finns 

ett allmänt mönster inom motiverande samtal som innebär att behandlaren ställer en öppen 
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fråga för att kunna utforska ett ämne, för att sedan följa upp med reflektivt lyssnande (Ibid., s. 

92).  

 

Flertalet informanter tar upp vikten av att reflektera, spegla och sammanfatta klientens 

uttalanden. En av dem uppger att det är huvudverktygen och att man enligt MITI skall man 

ligga på dubbelt så mycket speglingar och reflektioner som frågor. Intressant är att sättet som 

informanterna reflekterar på i vissa fall skiljer sig och beror i andra fall på vilken klient de har 

och hur den uttrycker sig. Det finns olika typer av reflekterande tekniker som behandlaren kan 

använda sig av i ett motiverande samtal. Den första reflekteringstekniken kallas för enkla 

reflektioner och går ut på att behandlaren lyssnar reflekterande på klientens reflekterande för 

att sedan reflektera tillbaka. Med denna typ av reflektion visar behandlaren förståelse av 

klientens uttalande samt försäkrar sig om att ha uppfattat uttalandet riktigt. Det enkla 

reflekterandet är en enkel metod för att uppmuntra till förändringsprat hos klienten. (Passmore 

2011, s.50) Informanterna i studien har skilda åsikter om enkla speglingar. Två av dem anser 

att de är värdefulla i början av en kontakt. Det visar på förståelse av klientens situation och 

klienten har därefter lättare att öppna sig. En annan har åsikten att man aldrig skall tillämpa 

enkla reflektioner i ett motiverande samtal. Författaren tror att det är viktigt att inte ignorera 

eller dämpa ner depressiva uttalanden från klienten. Enkla reflektioner kan vara ett gott 

hjälpmedel för att klienten skall känna sig lyssnad till och därmed lättare kunna öppna sig. 

Om uttalandena dämpas istället för att lyftas fram av behandlaren tror författaren att effekten 

av detta kan bli att motstånd skapas mellan klient och behandlare. Den sista behandlaren är 

inte emot enkla speglingar generellt, men menar att i samtal med personer med depression 

behöver man vara aktsam med dem för att de i värsta fall kan förstärka de negativa tankarna 

hos klienter, speciellt depressiva klienter. Vid depressiva uttalanden från klienter utför två av 

behandlarna komplexa reflektioner för att få dem i andra tankebanor. Denna typ av komplex 

reflektion går ut på att spegling läggs på nästa möjliga tänka tanke hos klienten och det 

depressiva uttalandet kopplas till vad klienten vill åstadkomma. Komplexa reflektioner 

fördjupar klientens uttalande. Behandlaren kan välja att lägga vikt på en vis del av uttalandet 

för att rikta samtalet åt något håll. De kan också kombinera flera uttalanden för att fånga en 

mer komplex bild av problemet. Både förminskande- och förstärkande reflektioner fördjupar 

klientens uttalande. (Moyers et al. 2008) Flertalet informanter delar åsikten att det inte är rätt 

att ignorera allt prat som talar emot en förändring från klienten. Det är viktigt att visa 

förståelse för problem och svårigheter, men samtidigt försöka fokusera framåt för att kunna gå 
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in i en förändringsprocess. Det är behandlarens roll att ta ställning till vad i klientens 

uttalanden som bör reflekteras samt på vilket sätt det skall reflekteras. Detta möjliggör för 

klienten att fokusera på rätt saker, omvärdera situationer och påbörja ett förändringstänk. 

(Passmore 2011, s.50)  

 

Behandlaren har som uppgift att hjälpa klienten att framkalla och förstärka förändringsprat, 

men det är klienten själv som skall komma med argument och idéer om förändring (Miller & 

Rollnick 2002, s. 103). Det kan göras genom att ställa frågor som är i samklan med 

förändring.  När en klient börjar prata om en förändring använder samtliga informanter 

komplexa reflektioner som fångar upp och förstärker klientens uttalanden, visar det sig i 

resultatet. I samband med att klienten kommer i kontakt med sina egna värderingar och tror på 

sin egen förmåga ökar motivationen till att göra en förändring. 

 

Motiverande samtalsanda sammanfattas av fyra principer; uttrycka empati, utveckla 

diskrepans, rulla med motstånd och stödja självkompetens (Miller & Rollnick 2002). Alla 

informanter utom en var positivt inställda till principerna. Anledningen till det berodde dels 

på att hon ansåg att dess innehåll är en blandning av princip, hållning och strategi och dels för 

att de inte kan uttryckas som grundläggande principer då alla principer inte skall utryckas i 

alla situationer. De tre behandlare som var positivt inställda till principerna har dock olika 

åsikter och förhållningssätt till dem. Principerna används i olika utsträckning av de olika 

behandlarna beroende på deras upplevda relevans.  

 

Att visa empati är enligt två av informanterna den viktigaste principen och bör alltid 

eftersträvas. Enligt dem är det viktigt att anstränga sig för att försöka förstå depressiva 

klienters lidande, för det är inte alltid det syns på deras yttre. Enligt B3 är det viktigt att våga 

stanna upp i känslor som klienten upplever jobbiga och påfrestande. I MITI utgör empati en 

av de största delarna. Empatiskalan mäter i vilken utsträckning behandlaren anstränger sig för 

att förstå klientens perspektiv. Hög grad av empati uppstår när behandlaren visar stort intresse 

för klientens synsätt och känslor. (Moyers et al. 2008, s. 4) I SDT som valts som teoretiskt 

ramverk för denna studie kännetecknas tre psykologiska behov som finns hos alla individer. 

Behovet tillhörighet är nära förankrad med principen som innebär att uttrycka empati i 

motiverande samtal. När behandlaren skapar en empatisk relation till klienten bidrar det till att 

klienten känner tillhörighet till behandlaren. (Vansteenkiste & Sheldon 2006, s. 71-73)  
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Den andra principen i motiverande samtal är att utveckla diskrepans. Principen går ut på att 

behandlaren hjälper klienten att framkalla argument till varför en förändring är viktig. Att få 

klienten att se att det är en skillnad mellan det nuvarande beteendet och dennes värderingar 

och mål minskar motståndet till en förändring. Denna princip överensstämmer med SDT’s 

behov av att öka autonomin hos klienter. (Ibid., s. 73). För en av informanterna är denna 

princip särskild viktig när hon möter en klient som är väldigt ambivalent till en förändring. 

För att dessa klienter skall vilja förändras behöver de känna att det är en tillräckligt stor 

skillnad mellan hur de vill att det skall vara och hur det är i nuläget. I MITI’s kvalitetskodning 

av motiverande samtal bedöms autonomi som en av tre komponenter för motiverande 

samtalsanda (Moyers et al. 2008, s. 4). En av studiens informanter benämner autonomi som 

en av principerna inom motiverande samtal. Hon har åsikten om att det både är den viktigaste 

och mest centrala principen, men även den som är svårast att tillämpa. I arbetet med djupt 

depressiva klienter beskriver hon att det alltid finns en risk och att dessa klienter inte alltid 

själva är kapabla till att fatta beslut. I dessa fall är det svårt att betona klientens autonomi och 

det är någonting som inte alltid kan tas hänsyn till. Behandlarens uppgift är istället att få 

klienten att inse att förhållningssättet till det som händer även gör skillnad. I SDT beskrivs 

autonomi som ett av de tre grundläggande behoven hos människor. Behovet innebär att 

människor vill kunna uppleva att de själva kan göra val och fatta sina egna beslut. 

(Vansteenkiste & Sheldon 2006, s. 72)  

 

Flera av informanterna tar upp vikten av att rulla med motstånd i samtalet, som är den tredje 

principen i motiverande samtal. Något som kan väcka motstånd hos klienten är när de får 

predikat för sig hur de skall tänka och göra samt när de får för mycket information och 

upplysning. Dock kan ett visst mått av motstånd vara positivt, då det ger ökad kunskap om 

klientens nuvarande situation. Att rulla med motstånd innebär att som behandlare inte 

försöker bekämpa motstånd direkt, utan att man går andra vägar för att minska mängden 

motstånd hos klienten. Behandlaren försöker uppmuntra klienten att se situationen ur nya 

perspektiv, snarare än att påtvinga nya synpunkter och mål. (Forsberg 2006, s.3179) och 

(Miller & Rollnick 2002, s. 59). En av de intervjuade behandlarna menar att det är viktigt att 

möta motståndet, men att det skall det göras på ett sådant sätt att konflikt och argumentation 

undviks. Vid koppling till SDT bidrar även denna princip till att behovet av autonomi 

tillfredställs (Vansteenkiste & Sheldon 2006, s. 73).  
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Den fjärde och sista principen inom motiverande samtal är att stödja självkompetens. 

Principen innebär att få klienten till att tro på sin egen förmåga till att genomföra en 

beteendeförändring samt att kunna hantera motgångar. Genom att stödja personers 

självkompetens tillgodoses behovet av kompetens ur SDT’s perspektiv. (Ibid., s. 73-74). En 

av informanterna tycker att denna princip är den allra svåraste att utföra. Hon beskriver att när 

en klient inte alls tror på sin egen förmåga är det lätt att få impulsen av att berätta för klienten 

att de duger som dem är och att det som dem gör är bra. Risken är då att förstärkningen blir 

överdriven och istället får motsatt effekt – att de känner sig värdelösa.  

 

Förutom samtalsmetodikerna och de grundläggande principerna finns det andra strategier som 

kan tillämpas i motiverande samtal för att motivera klienter till förändring. En av 

intervjupersonerna försöker alltid lyssna efter olika motivationsvariabler, som inom 

forskningen sammanfattas som förändringsprat. Förändringsprat är allt det prat från klienten 

som innehåller motivation och går i riktning mot målet. Förutom att lyssna efter 

förändringsprat brukar informanten även förhålla sig till de fem faser (Brandell Eklund 2006) 

som klienten tillsammans med behandlaren går igenom under ett motiverande samtal. Hon tar 

hänsyn till klientens beredskap till förändring och tänker hela tiden på var i 

förändringsprocessen klienten befinner sig. Eftersom inga av behandlarna använder sig av 

någon skriftlig agenda tror forskaren att samtliga behandlare med fördel skulle kunna ta hjälp 

av de fem faserna. På så sätt ökar deras medvetenhet om i vilken fas klienten befinner sig i 

och kan utefter det agera utefter de principer och samtalsmetodiker som beskrivs inom 

motiverande samtal.  

 

Uppföljning 

Resultatet visar att trots att formella uppföljningar med klienter ingår som del i KBT-

behandling och att samtliga behandlare integrerar eller kombinerar KBT med motiverande 

samtal använder sig majoriteten ändå inte av det. Samtliga behandlare har dock olika 

förhållningssätt till uppföljning. Även fast en av behandlarna inte har någon formell 

uppföljning har hon en tendens till att ändå följa upp klienterna för att se om dem 

vidmakthåller sina förändringar. En annan av behandlarna har ofta öppna avslut, vilket 

innebär att de avslutar, men sen finns alltid möjligheten för klienten att höra av sig igen om 

dem behöver hjälp. Däremot har hon erfarenhet av att gles och regelbunden uppföljning har 

god effekt för upprätthållning av förändringen hos klienten. Det hjälper stabiliseringsfasen 
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och klienten ser det som en ständigt pågående förändringsprocess istället för en avslutad 

genomförd förändring. Författaren ställer sig frågande till detta; om denna kunskap om att 

regelbunden uppföljning har god effekt hos klienterna, varför tillämpas det då inte i högre 

utsträckning och sätts som rutin i förändringsarbetet?  

 

- Vad har behandlare som använder sig av motiverande samtal för personer med 

depression för erfarenhet av det? 

Utbildning 

Intresset för motiverande samtal väcktes på olika sätt hos behandlarna som intervjuats för 

denna studie; vissa blev upptäckte den på egen hand medan andra på olika sätt blev 

introducerade i samtalsmetoden. Trots olika lång erfarenhet av motiverande samtal har 

samtliga behandlare stor kompetens inom området och har alla gått diverse utbildningar. En 

utbildning som samtliga informanter gått är tränarutbildningen TNT (Training of New 

Trainers) (MINT 2010). För att säkerhetsställa hög standard på MI Nordic, som var ett 

kriterierna att vara medlem i för att få delta i denna studie, är nätverket begränsat till personer 

som har fullgjort TNT-utbildningen. (MI Nordic 2012) Förutom att ha deltagit i flertalet 

utbildningar håller även samtliga behandlare själva i diverse utbildningar i motiverande 

samtal. En av behandlarna som intervjuades för denna studie har varit involverad i metoden 

sedan den grundades för cirka 10 år sedan. Med stor kompetens inom området är hon 

metodutvecklare i motiverande samtal och sitter med i internationella MINT’s styrelse, där 

hon bland annat håller i TNT-utbildningar. Liksom en av de andra informanterna i studien 

sprider de sina kunskaper om motiverande samtal vidare till andra genom föreläsningar och 

utgivning av böcker om motiverande samtal. All denna kompetens och erfarenhet speglades 

väl i samtalen mellan forskaren och behandlarna.  

 

Styrkor 

Flera av behandlarna har erfarenhet av att det finns tendenser till att personer med depression 

slutar att göra de saker som dem är vana vid och isolerar sig vid sjukdomen. Ett av kriterierna 

för egentlig depression enligt DSM – IV är att personen visar ”klart minskat intresse för eller 

minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter under större delen av dagen…” (Kjellman 

et al. 2008, s. 282). På grund av detta är det enligt informanterna viktigt att i ett så tidigt skede 

som möjligt få klienten till att börja aktivera sig igen och en effektiv samtalsmetod för att 

motivera dem är just motiverande samtal. Samtliga behandlare anser att motiverande samtal 

är mest effektiv i kombination med någon form av behandling. En av behandlarna har 



46 

 

uppfattningen om att personer med depression ofta får uppmaningar om att inte tänka som 

dem gör, att komma igång och röra på sig och så vidare. När depressiva personer får sådana 

uppmaningar bidrar det till ökade skuldkänslor och självanklagelser. I FYSS beskrivs det att 

personer med depression ofta upplever ”känslor av värdelöshet eller överdrivna eller 

obefogade skuldkänslor…” (Kjellman et al. 2008, s. 282). När motiverande samtal 

kombineras eller integreras med någon behandling som ibland kan upplevas som kravfylld 

bidrar det till att klienten känner en genuin förståelse från behandlaren samtidigt som det finns 

en förändringsinriktning. Den omfattande effekten av empati som uttrycks i motiverande 

samtal innebär bland annat att klienten känner sig lyssnad till, förstådd, respektfullt 

behandlad, vilket i sin tur bidrar till minskade självanklagelser, ökad självrespekt och ökad tro 

till den egna förmågan. Detta kan kopplas till SDT’s kompetensbehov; genom att behandlaren 

visar empati för klienten bidrar det till att klientens kompetensbehov stärks. (Vansteenkiste & 

Sheldon 2006, s. 71) En viktig förutsättning för att kunna genomgå en förändring är att ha 

motivation till det. Inom SDT beskrivs olika typ av motivation som en person kan ha. När 

klientens kompetensbehov tillgodoses förändras även motivationstypen hos individen; den 

yttre pressen minskar och den integrerade motivationen ökar. (Ibid., s. 68-70) 

 

Svårigheter 

Trots att informanterna delar åsikten om att motiverande samtal är en effektiv samtalsmetod 

för personer med depression anser de att den är svår att tillämpa överlag på målgruppen. Som 

behandlare är det viktigt att vara medveten om alla svårigheter som en person med depression 

kan ha; svårighet till koncentration och uppmärksamhet, bristande ork och tendens att tänka 

negativt och så vidare. En av informanterna menar att det finns en risk att om man är alltför 

empatisk i bemötandet mot klienter, då det kan förstärka deras känsla av hopplöshet. Det som 

utgör en del av diagnosen för depression är att personen känner stark hopp- och 

meningslöshet. En annan informant anser att en svårighet i samtalsmetodiken är öppna frågor 

vid samtal med depressiva klienter. Hon beskriver att det är svårt att ställa öppna frågor till 

personer som är djupt deprimerade, på grund av att de inte kan mobilisera kraften som innebär 

att svara på den typen av frågor.  

 

Effekter 

Effekterna av motiverande samtal är informanterna eniga om; samtalen bidrar till att klienter 

motiveras till att gå in i behandling, hålla kvar i behandling, börja med medicinering samt öka 
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sin fysiska aktivitet. En annan effekt av motiverande samtal som en av behandlarna har sett 

hos sina depressiva klienter är minskad skamkänsla vid återfall. I beskrivningen av 

förändringsprocessen hos individer vid en beteendeförändring finns det en fas som kallas för 

återfallsfasen, som klienten hamnar i om denne skulle falla tillbaka till ursprungsbeteendet. 

Motiverande samtal kan då hjälpa klienten att inte se återfallet som ett misslyckande utan som 

ökad kunskap om hur beteendeförändringen lyckades uppnås förra gången och vad som kan 

ha orsakat återfallet. (Brandell Eklund 2006, s. 2) 

 

- Vad har behandlare för förhållningssätt till att motivera depressiva personer till fysisk 

aktivitet?  

Samtliga intervjupersoner i studien kombinerar eller integrerar motiverande samtal med KBT. 

Flera av informanterna berättar om värdet av beteendeaktivering inom KBT, vilket medför att 

det blir en naturlig del av behandlingen att försöka få klienten att aktivera sig. Åsikterna om 

just fysisk aktivitet skiljer sig dock behandlarna emellan; majoriteten tycker att det är 

jätteviktigt, medan en av informanterna anser att det viktigaste är att klienten själv väljer hur 

den vill aktivera sig och att det nödvändigtvis inte behöver vara av fysisk karaktär. Hon anser 

att det beror på vad klienten har för vision och vad den anser är värdefullt. Aktivera sig kan 

innebära väldigt många saker och fysisk aktivitet är bara ett alternativ.  

 

Majoriteten av behandlarna tog under intervjuerna enbart upp goda erfarenheter som de har av 

fysisk aktivitet i kombination med motiverande samtal för personer med depression. En av 

informanterna tror att det finns en tendens till att personer som brukar vara fysiskt aktiva 

slutar med det när de börjar må dåligt, vilket i sin tur leder till att de mår ännu sämre. Denna 

erfarenhet går i linje med vad Sørensen (2006) kom fram till i sin studie; att psykiatriska 

patienter kan uppleva fler hinder för fysisk aktivitet på grund av sitt sjukdomstillstånd. Flera 

av intervjupersonerna upplever stora förbättringar på de klienter som ökar sin fysiska 

aktivitet. Den fysiska aspekten i beteendeaktiveringen kan bidra till att klienten känner sig 

piggare, får drivkrafter, börjar se mening med livet igen och kan i många fall vara avgörande 

för klientens tillfrisknande. En teori som presenteras i Läkartidningen (Kjellman 2005, s. 312-

313) talar för att fysisk aktivitet medför ökad stresstålighet hos personer, då fysisk aktivitet är 

ett aversivt stimuli. Detta medför i sin tur att positiv känsla framkallas av fysisk aktivitet. I 

artikeln berättar han vidare att fysisk aktivitet anses ha en effekt på deprimerade som liknar 

den kognitiva psykoterapin, då även motion tycks förbättra självförtroendet, ge ökad 
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självkontroll liksom främja positiva tankar. Trots att fysisk aktivitet i många aspekter har visat 

på goda effekter på personer med depression är det otillräckligt att ordinera fysisk aktivitet 

som enda behandling. Symptom hos depressiva personer är bland annat psykomotoriska 

hämningar och svårigheter med igångsättning. En av de största utmaningarna när det gäller att 

få depressiva personer mer aktiva är därför att motivera dem till att genomföra de första 

träningspassen som i många fall kan upplevas som svåra. (Kjellman 2005, s. 313-314) 

Motiverande samtal kan därför vara ett komplement till deras behandling för att öka med syfte 

att öka motivation. Samtliga informanter förmedlar värdet av fysisk aktivitet till sina klienter.  

 

Under intervjuerna beskrev behandlarna tillvägagångssätt de använder för att motivera 

depressiva klienter till att bli mer fysiskt aktiva. En av behandlarna motiverar sina klienter till 

att ökad fysisk aktivitet genom att låta dem självregistrera hur fysiskt aktiva de är. På så sätt 

kan de se sambandet mellan att det dem gör påverkar hur dem mår. Författaren tror att denna 

insikt hos klienten bidrar till ökad motivation, vilket i sin tur leder till att klienten har lättare 

att upprätthålla den påbörjade träningen. Samtliga informanter beskriver att de i det 

motiverade samtalet utforskar vad klienten har för förhållningssätt till fysisk aktivitet. Hur en 

av behandlarna motiverar klienten till att bli mer fysisk aktiv beror helt på klientens 

inställning. Flera av behandlarna har erfarenhet av att klienter som varit fysiskt aktiva tidigare 

lättare kan återkomma till det, medan de som aldrig tidigare tränat har svårare att börja med 

det. Intressant i resultatet är att den informant som kanske är den som är mest positivt inställd 

till fysisk aktivitet av de intervjuade behandlarna, även belyser den negativa aspekten med 

ökning av fysisk aktivitet hos depressiva klienter i samband med motiverande samtal. Vissa 

av hennes klienter har varit vana vid att träna väldigt mycket. Om de på grund av skada eller 

sjukdom inte är förmögna att träna som de är vana vid upplevs det ofta psykiskt påfrestande 

för dem och i värsta fall kan det leda till att en depression utvecklas. Behandlarens roll är här 

att hjälpa klienten att göra en omorientering av fysisk aktivitet. Denna omorientering kan 

innebära att byta träningsform, börja träna på en helt annan nivå än vad klienten är van vid 

eller till och med att avstå från träningen helt och hållet. Informanten har erfarenheten av att 

klienter som tidigare varit väldigt fysiskt aktiva, men som nu av olika anledningar inte kan 

prestera vad de en gång kunde, upplever att det är en plåga att börja träna igen. Då är fysisk 

aktivitet inte det som skall rekommenderas som första insats i det motiverande samtalet. Det 

gäller istället att få klitenten att minska på självföraktet och fokusera på något annat än 

träning. Författaren har uppfattningen om att det finns stora fördelar med att fortsätta att vara 
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fysiskt aktiv trots att förmågan till att prestera på samma höga nivå som man en gång kunnat 

av olika anledningar inte längre är möjlig. Träning som inkluderar tävling tror författaren är 

mer psykiskt påfrestande för utövaren än fysisk aktivitet som har ökat välbefinnande som mål 

snarare än tävlingsmässiga mål. Författaren tror att en person som varit aktiv på elitnivå 

skulle kunna ersätta den tidigare träningen med någon form av fysisk aktivitet som inte ställer 

krav på tävling och ändå uppnå fysiska och psykiska hälsovinster samtidigt som eventuell 

psykisk press minskar.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Pålitlighet 

Inom kvalitativ forskning är det viktigt att diskutera en studies pålitlighet och det finns många 

begrepp som den kan beskrivas på. För att styrka studiens pålitlighet har författaren valt att ta 

hänsyn till begreppen trovärdighet, stabilitet och överförbarhet.  

 

Trovärdighet 

Trovärdigheten beskriver hur träffsäkra och trovärdiga resultaten är. För att skapa 

trovärdighet är det viktigt att lägga energi på datainsamlingen och kunna koppla data från 

intervjuerna till studiens syfte och frågeställningar, vilket i sin tur medför ett relevant resultat. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 155-156) Vid litteratursökningen bestod en stor del av tidigare 

forskning av gamla examensarbeten. Eftersom examensarbeten inte har lika hög tillförlitlighet 

som artiklar och böcker valde författaren att gå tillbaka till grundkällan för att undersöka att 

dess resultat var överrensstämmande med den som återfanns i examensarbetena. Därmed ökar 

studiens trovärdighet. Det finns olika tekniker att tillgå för att öka en studies trovärdighet och 

forskaren anser sig tagit hänsyn till vissa tekniker av dessa. Triangulering är en teknik som 

innebär att författaren använder sig utav flera utgångspunkter på ett eller annat sätt. I denna 

studie gjordes en omfattande litteraturundersökning och datatriangulering tillämpades, vilket 

innebär att flera datakällor användes inom samma ämnesområden för att göra slutsatser mer 

tillförlitliga. (Ibid., s. 156) Behandlare från olika delar av Sverige har intervjuats. Även fast 

deras förhållningssätt, arbetssätt och så vidare kan ha sett olika ut beroende på deras 

geografiska spridning är det inget som har undersökts i intervjuerna. Men detta kan ha 

påverkat hur resultatet är stabilt över plats och denna teknik kallas för platstriangulering. 

Trianguleringsformer som inte tillämpats i denna studie är metod-, analys- och 
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analytikertriangulering. (Ibid., s 156-157) En helt annan teknik som används i studien för att 

öka dess trovärdighet är självförståelsevaliditet (eng. member checking), vilket innebär att 

informanterna skall hålla med om tolkningen av resultatet som forskaren har gjort (Ibid., 

s.158). Efter transkriberade intervjuer bifogades transkift till tillhörande intervjuperson. På så 

vis hade de möjlighet att rätta till eller kommentera det, innan författaren började analysera 

data. När uppsatsen var klar skickades den ut till samtliga informanter för deras godkännande 

och eventuell korrigering vid misstolkning. Något som kan ha försämrat studiens trovärdighet 

och kvalitet är att ingen pilotintervju genomfördes innan intervjuerna som skulle ligga till 

grund för studiens resultat. Däremot utformades och användes en och samma intervjuguide 

som underlag till samtliga intervjuer. Att samtalen spelades in och transkriberades bidrar även 

till ökad tillförlitligheten; andra forskare skulle kunna använda sig av samma material och få 

likvärdigt resultat. 

 

I kvalitativa studier blir forskaren ett instrument i sig, vilket kallas forskartrovärdighet. För 

att forskaren skall vara trovärdig förutsätts skicklighet och ett förhållande till det undersökta 

fenomenet. (Ibid., s. 158) I hälsopedagogutbildningen har författaren fått goda kunskaper i 

såväl fysisk- som psykisk hälsa. Stor del av utbildningen har fokuserat på beteendeförändring 

och motiverande samtal har ingått som en del av vissa kurser. Det har även skett grundliga 

teoretiska genomgångar av depression och praktiskt arbete har gjorts i form av ett 

hälsoprojekt där deprimerade personer fick delta i fysiska aktiviteter som bidrog till förbättrad 

kondition, styrka och psykiskt välbefinnande.     

 

Stabilitet 

Stabiliteten i en studie innebär att det som studeras är stabilt över tid, över förhållanden samt 

till sin karaktär. Ett sätt att utvärdera stabiliteten är att utifrån samma frågeställningar låta två 

forskare undersöka fenomenet, samtidigt som man för en diskussion kring processen. (Ibid., 

s.158-159) Grupphandledning och individuella samtal med handledare har bidragit till ökad 

stabilitet i studien. Däremot anser författaren att det finns det både för- och nackdelar med att 

utföra en studie på egen hand. Fördelen är att ha friheten att själv vilka fenomen som skall 

studeras, upplägg av arbetssätt och tidsplanering. Att forskaren genomfört studien på egen 

hand kan ha bidragit till minskad stabilitet, då det inte har funnits någon att utbyta tankar med 

under hela processen. Den största nackdelen och svårigheten med att arbeta enskilt anser 

forskaren varit att hitta egen motivation till att ta sig vidare i arbetsprocessen.  
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Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet syftar till om det är möjligt att föra över data och dra slutsatser till andra 

grupper och fall, det vill säga om resultaten gäller utanför studien. Här spelar urval och 

studiedesign en lika stor roll som enbart kvaliteten på data. (Ibid., s. 159) Eftersom kvalitativa 

studier ofta bygger på små urval, möts dessa ofta med misstänksamhet då de inte kan sägas 

vara representativa för hela befolkningen. Detta kan vara en nackdel med metoden. (Trost 

1997, s. 18). Resultaten i kvalitativ forskning är dock värdefulla då de beskriver den specifika 

och unika situationen. På grund av att generaliserbarheten grundar sig på sannolikheten att ett 

visst fenomen ska återfinnas någon annanstans krävs det stora urval som är representativa för 

en bredare population. Därför är generaliserbarheten inte är alltid prioriterad vid kvalitativ 

forskning. Det är författarens skyldighet att beskriva studiens urval och situationen runt 

omkring den i studien. Detta ger läsaren möjlighet att själv ta ställning för i vilken 

utsträckning data skulle kunna överföras till andra fall. (Denscombe 2009, s. 382) Författaren 

till den här studien menar att generaliserbarheten är god på grund av att samtliga behandlare 

som uppfyllde de kriterier som krävdes för att ingå i urvalet kontaktades samt att det finns 

tillräckligt med information för läsaren skall kunna göra en egen bedömning av 

generaliserbarheten. Behandlarna som intervjuades för denna studie har stor erfarenhet och 

kunskap kring motiverande samtal och representerade därför indirekt ett stort urval av 

behandlare. Om mer tid fanns hade forskaren kunnat öka generaliserbarheten genom att 

intervjua fler av de behandlare som tackade ja till att ingå i studien.   

 

4.3 Konklusion  

Författaren anser att studiens resultat besvarar dess syfte och frågeställning. Syftet var att 

kvalitativt undersöka det praktiska arbetet kring motiverande samtal för personer med 

depression ur behandlares synvinkel, avseende uppfattningar, förhållningssätt samt 

erfarenheter. Genom att undersöka dessa variabler kan andra behandlare få en bild av hur 

olika behandlare arbetar, vad de har för åsikter samt anser fungera i det praktiska arbetet. 

Ökad förståelse kring detta tillsammans med ökad medvetenheten kring de bakomliggande 

mekanismerna i ett förändringsbeteende kan på sikt bidra till att motiverande samtal utvecklas 

till en evidensbaserad behandlingsmetod för depression.  
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Tillvägagångs- och förhållningssätt av motiverande samtal för personer med depression, hos 

behandlarna som intervjuades till denna studie, var likartad även om vissa variationer 

förekom. Samma var det med deras erfarenheter gällande styrkor, svårigheter och effekter. 

Behandlarna var positiva till att motivera depressiva personer till fysisk aktivitet, men ansåg 

att det inte alltid bör göras. 

  

Studien visade att motiverande samtal är en bra metod för att öka motivationen hos depressiva 

klienter, men att samtalsformen bör kombineras med någon behandling för depression. Ökad 

förståelse kring olika behandlares synsätt på området tillsammans med ökad medvetenhet 

kring de bakomliggande mekanismerna i ett förändringsbeteende kan på sikt bidra till att 

motiverande samtal utvecklas till en evidensbaserad behandlingsmetod för depression.  

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Den här studien har bidragit till ökad förståelse för hur olika behandlare arbetar med 

motiverande samtal för personer med depression samt vad de har för uppfattning, 

förhållningssätt och erfarenhet kring området. Förslag på vidare forskning hade kunnat vara at 

intervjua fler behandlarna inom denna urvalsgrupp, vilket kan bidra till en större mättnad av 

resultatet. Nu intervjuades enbart medlemmar från MI Nordic. Ett alternativ hade varit att 

även intervju behandlare från andra typer av forum, men som även de tillämpar motiverande 

samtal för personer med depression. För att bredda forskningsområdet ytterligare hade 

behandlare från andra länder kunnat intervjuas, exempelvis medlemmar från internationella 

MINT.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Studien avser att kvalitativt kartlägga det praktiska arbetet med motiverande samtal på 

personer med depression ur behandlares synvinkel, avseende uppfattningar, förhållningssätt 

samt erfarenheter. 

- Hur tillämpas motiverande samtal på personer med depression av olika behandlare, 

avseende upplägg, genomförande och uppföljning? 

 

- Vad har behandlare som använder sig av motiverande samtal på personer med 

depression för erfarenhet av det? 

 

- Vad har behandlare för förhållningssätt till att motivera sina depressiva klienter till 

fysisk aktivitet? 

 

Sökord 

”motivational interviewing” 

”Motivational interview” 

”motiverande samtal” 

”Motivational interviewing treatment integrity code” 

”effekter av motiverande samtal” 

Motivering till fysisk aktivitet 

”samtal för ökad fysisk aktivitet” 

Samtal för ökad fysisk aktivitet på deprimerade  

”motivera till fysisk aktivitet”  

”motivational interviewing depression”  

”Cognitive Behaviour Therapy” ”motivational interviewing” 

”Motiverande samtal” depression  

”fysisk aktivitet” depression  

”motivational interviewing” ”mental disorders” 

”motivational interviewing” theories  

”motivational interviewing” ”stages of change-model” 

”motivational interviewing” ”psychological problems” 

”motivational interviewing” ”mental illness”  

”motivational interviewing” ”mental disorders” techniques  

”training in motivational interviewing” ”mental disorders” 

”motivational interviewing for increase physical activity” 

”techniques of motivational interviewing” 

”motivational interviewing” techniques 

Workout motivation 

motivate to physical activity 
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Vart 

Google Scholar, PubMed, ProQuest, SportDiscus, EBSCOhost 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google Scholar:  

”motiverande samtal” 

”Motivational interviewing treatment integrity code” 

”Cognitive Behaviour Therapy” ”motivational interviewing” 

”Motiverande samtal" depression”  

”fysisk aktivitet” depression  

 

PubMed:  

”motivational interviewing” ”mental disorders” techniques  

 

ProQuest:  

”techniques of motivational interviewing” 

”motivational interviewing” ”mental disorders” 

 

SportDiscus:  

”motivational interviewing” techniques 

 

EBSCOhost:  

motivate to physical activity 

 

Kommentarer 

Det fanns mycket tidigare forskning om motiverande samtal, varav det mesta på engelska. 

Desto mindre träffar gav de sökningar som var inriktade på motiverande samtal för personer 

med depression. Ingen tidigare forskning fanns om det som denna studie specifikt undersökte. 

De källor som till störst del ligger till grund för studiens bakgrund är tagna från den 

vetenskapliga sökmotorn Google Scholar eller databasen ProQuest. Google Scholar gav 

träffar på svenska och ProQuest har en samhällsvetenskaplig inriktning som matchade denna 

studie. En par bra artiklar erbjöds även av handledaren.  
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Bilaga 2 

Kriterier för egentlig depression enligt DSM – IV 

 

”Minst fem av följande symtom har förekommit under samma tvåveckorsperiod. Detta har 

inneburit en förändring av personens tillstånd. Minst ett av symtomen 1) nedstämdhet eller 2) 

minskat intresse måste föreligga. 

 

1) Nedstämd under större delen av dagen, så gott som dagligen, vilket bekräftas antingen 

av personen själv (känner sig exempelvis ledsen eller tom) eller av andra (ser 

exempelvis ut att vilja gråta). 

2) Klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter 

under större delen av dagen, vilket bekräftas av personen själv eller av andra. 

3) Betydande viktnedgång (utan avsikt att banta) eller viktuppgång (exempelvis 

femprocentig förändring av vikten under en månad), eller minskad alternativt ökad 

aptit nästan dagligen. 

4) Sömnstörning (för lite eller för mycket sömn nästan varje natt). 

5) Psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen (observerbar för 

omgivningen och inte enbart en subjektiv upplevelse av rastlöshet eller tröghet). 

6) Svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen. 

7) Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor (vilka kan ha 

vanföreställningskaraktär) nästan dagligen(inte enbart självförebråelser eller 

skuldkänslor över att vara sjuk). 

8) Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet så gott som dagligen 

(vilket bekräftas av personen själv eller av andra). 

9) Återkommande tankar på döden (inte enbart rädsla för att dö), återkommande 

självmordstankar utan någon särskild plan eller har planerat för självmord. 

 

Symtomen kan inte bättre förklaras av andra psykiatriska sjukdomstillstånd och ska 

orsaka kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra 

viktiga avseenden.” (Kjellman 2008, s. 282) 
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Bilaga 3 

Övergripande poäng och beteendekoder i kodsystemet MITI 

 

Övergripande poäng 

Empatiskalan mäter i vilken utsträckning behandlaren anstränger sig för att förstå klientens 

perspektiv. Hög grad av empati uppstår när behandlaren visar stort för vad klientens känner. 

En samtalsmetodik som behandlaren kan tillämpa för att öka empatin är reflekterande 

lyssnande  

 

I skalan för motiverande samtalsanda vävs komponenterna samarbete, anspelning och 

autonomi ihop för att sätta ett värde på behandlarens kompetens. Gott samarbete mellan 

behandlare och klient uppstår när behandlaren inte försöker övertala klienten, utan respekterar 

och stödjer istället dens idéer. När behandlaren är intresserad av klientens idéer och fokuserar 

på att uppmärksamma och förstärka dem, snarare än att själv ge råd eller avbryta klienten 

medan den pratar. Uppmuntring av klientens förändringsplaner tyder på hög anspelning. 

Autonomi inom motiverande samtal innebär att behandlaren accepterar om klienten inte är 

redo för någon beteendeförändring eller väljer att inte göra någon. Om behandlaren inte driver 

på om vikten av en förändring är det större chans att klienten i ett senare skede tar beslut om 

en beteendeförändring  

 

Beteendekoder 

1. Informera utan att ge råd 

Återkoppla problemet som klienten beskrivit och lägg samtidigt in information om klientens 

beteende i återkopplingen.  

Ge personlig feedback till klienten med information som någon annan angett om klienten. 

Förklara essensen i klientens val av beteendeförändring. 

Ge information om ett ämne, utan att begära att klienten skall ta till sig informationen  

2. Frågor 

Slutna frågor har begränsade svarsalternativ och kan även uppfattas som ledande. Exempelvis 

kan slutna frågor besvaras med enbart ett ”ja” eller ”nej”. 
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Öppna frågor tillåter större bredd på svarsalternativen och mer fördjupande svar. Behandlaren 

har därmed svårare att förutse svaret på frågan. Ställer behandlaren en öppen fråga med 

efterföljande följdfrågor kodas det enbart som en öppen fråga av kodaren.  

Reflektioner kan ibland uppfattas som en fråga på grund av behandlarens tonfall  

3. Reflektioner 

Enkla reflektioner visar på förståelse av klientens uttalande. Däremot lägger behandlaren inte 

till någon ytterligare information eller tolkning av vad klientens har sagt och därmed sker 

ingen förstärkning av klientens uttalande.  

Komplexa reflektioner fördjupar klientens uttalande. Behandlaren kan välja att lägga vikt på 

en vis del av uttalandet för att rikta samtalet åt något håll. De kan också kombinera flera 

uttalanden för att fånga en mer komplex bild av problemet.  

Reflektion med efterföljande fråga utförs för att kontrollera hur tillförlitlig reflektionen är.  

4. MI-beteenden 

Be om tillåtelse för att ge råd eller information. 

Bekräfta klientens goda egenskaper, förmågor och ansträngningar. 

Betona klientens egen kontroll, valfrihet och beslutsförmåga.  

Stöd klienten genom att visa sympati.  

5. Beteenden som är oförenliga med MI 

Ge råd eller förslag på förändring utan att be om tillåtelse. 

Skapa motstånd mot klienten genom att konfrontera, argumentera och kritisera. Ibland kan en 

reflektion uppfattas som en konfrontation beroende på behandlarens tonfall.  

Styra klienten genom order och befallningar.  
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

1. Skulle du kunna börja berätta lite kort om dig och hur ditt intresse för MI väcktes? 

 

2. Vad har du för utbildning inom MI? 

 

Följdfrågor: 

2.1 Berätta gärna om det finns något speciellt värdefullt som du bär med dig från din/-a 

utbildning/-ar inom MI? 

 

Upplägg 

3. Skulle du kunna beskriva hur du förbereder dig inför ett möte med en klient? 

(ex. information om klienten, någon skiftligt underlag/plan som följs eller struktur i huvudet 

om hur samtalet skall gå till, planerar allt efter som beroende på hur samtalet löper) 

 

Följdfrågor:  

3.1 ”Har du något exempel på det?” 

3.2 ”Kan du säga något mer om orsakerna till varför du förbereder dig på just det sättet?” 

3.3 ”Kan du berätta mer om det?” 

 

Genomförande 

4. Berätta gärna om tidsaspekter som du tillämpar inom MI på personer med depression, 

samtalens längd och om och hur många samtal du har med varje klient. 

 

5. Kan du beskriva hur du går tillväga för att motivera klienten till ett förändringsbeteende 

eller förändringstänkande under samtalets gång? 

 

5.1 Skulle du kunna berätta om det är någon särskild samtalsmetodik som du tillämpar när du 

leder ett motiverande samtal med personer med depression. 
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6.  Motiverande samtal anses vara välutvecklat teoretiskt. Ofta så används bland annat de fyra 

principerna som är att ”uttrycka empati”, ”utveckla diskrepans”, ”reducera motstånd” samt att 

”stärka självtillit”. Vad är din åsikt/uppfattning om principerna? (ex. tydliga, hjälpsamma, 

begränsade)  

 

Följdfrågor:  

6.1 De olika principerna kan upplevas vara olika lätta eller svåra att följa. Kan du berätta om 

hur lätta eller svåra du finner dem? (ex: de kanske tillämpar dem så gott de kan men finner 

princip x särskilt svår och behöver mera stöd inom träningen gällande just denna?) 

 

6.2 Ge gärna exempel på vilken/vilka principer du följer mest eller minst. 

 

(6.3 Förutom principerna, har du några andra strategier eller egna tillvägagångssätt som du 

tillämpar under ett motiverande samtal?) 

 

6.4 Om du har något eget förhållningssätt till MI, skulle du isåfall kunna berätta lite om det? 

 

7. Skulle du kunna berätta om ditt bemötande mot klienten under själva samtalet? 

(Mer personlighetsdrag hos behandlaren, individuella variationer) 

 

7.1 Om du har jobbat med motiverande samtal mot andra målgrupper än personer med 

depression, på vilket sätt anser du att ditt bemötande mot personer med depression skiljer sig i 

jämförelse med andra målgrupper? 

 

8. Vad ser du för styrkor med motiverande samtal som samtalsform på personer med 

depression? 

 

9. Upplever du några svårigheter med motiverande samtal på personer med depression? 

 

Uppföljning 

10. Personer med depression som har genomgått en behandling genom MI-samtal hos er, sker 

det sedan någon uppföljning på dem? Skulle du isåfall kunna berätta hur den ser ut? 
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Följdfrågor: 

10.1 ”Kan du berätta mer om det?” 

10.2 ”Kan du säga något mer om orsakerna till varför du uppföljningen sker på just det 

sättet?” 

 

11. Skulle du kunna berätta om vad du har för erfarenhet av vilka effekter som kan uppnås på 

personer med depression genom motiverande samtal?  

- Fysisk aktivitet/motion 

- Sociala effekter 

- Medicinering 

- Annat 

 

12. Vad är ditt förhållningssätt till fysisk aktivitet i samband med motiverande samtal? 

 

13. Somliga anser att ökad fysisk aktivitet är positivt för personer med depression, och att 

motiverande samtal kan hjälpa till att uppnå ökad fysisk aktivitet. Vad har du för åsikt 

och/eller erfarenhet om detta?  

(Klientens nivå av fysisk aktivitet före respektive efter en MI-intervention) 

 

14. Berätta gärna om du har någon erfarenhet om hur det går att motivera personer med 

depression till att bli mer fysiskt aktiva? 

 

  


