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• Mi är ett forskningsbaserat förhållningssätt 
och en metod för att hjälpa människor till 
förändring

Av William Miller och Stephen Rollnick

Motiverande samtal - MI



Klientcentrerad
Utgår ifrån att klienten har de resurser och 
motivation som behövs för att göra en förändring.

Bygger på samarbete
Uppfattning om att den inre motivationen ökar  
genom att rådgivaren stödjer sig på klientens egna 
uppfattningar, mål och värderingar

Autonomi
Klientens rätt och frihet att själv bestämma.

Andemeningen i MI



Möt din 
klient där
den 
befinner sig



Det grundläggande förhållningssättet i MI präglas av:
• Visa empati
• Visa 100% Intresse , Focus
• Aktivt lyssnande
• Visa respekt och acceptans
• Värderingsfrihet/ icke dömande
• Optimism och tilltro
• Betoning av klientens självbestämmande/autonomi
• Locka fram klientens egna svar och lösningar

Förhållningssättet i MI



Ledarskap?

Ledarstilsmodellen



Alla människor känner någon slags rädsla för att bli:

Ignorerade Förödmjukade Avvisade

Alla människor vill känna sig:

Betydelsefulla     Kompetenta        Omtyckta

(Will Schutz)

Betydelsefull – Kompetent - Omtyckt



SCARF
Sociala stimuli- fem domäner med kraft att försätta hjärnan i hotläge eller 
belöning beroende på hur vi upplever dem

Status

Certainty

Autonomy

Relatedness

Fairness

BelöningHot

Låg status/betydelselös

Osäkerhetskänsla

Upplevd maktlöshet

Känsla av utanförskap

Upplevd orättvisa

Höjd status/betydelsefull

Förutsägbarhet

Möjlighet att påverka

Känsla av tillhörighet

Upplevd rättvisa



HOTSYSTEMET

DRIVSYSTEMET LUGN OCH TRYGGHETS-
SYSTEMET

Känslor:
Lugn,Trygghet,
Glädje, 
Välmående

Känslor:
Intresse
Nyfikenhet
Entusiasm

Känslor:
Rädsla, Oro,
Ilska, Skam, 
Skuld, Ångest

Hjärnans tre motivationssystem

Källa: Paul Gilbert, Brittisk psykolog och professor
Trecirkelmodellen



Vägspärr (Thomas Gordon) 

Om det tar stopp i samtalet kan det bero på att rådgivaren har: 

• Talat om för klienten vad denne ska göra, gett råd eller kommit med 
lösningar

• Varna, mana till försiktighet eller hota.
• Företräda en annan uppfattning, döma, kritisera och klandra.
• Försökt övertala eller klandrat klienten
• Fråga på ett utfrågande sätt.
• Skambelagt eller förlöjligat klienten 



Fällor

• Frågor- och svarfällan 
• Välja sida fällan
• Expertfällan
• Klanderfällan



Motståndsbeteende 

• Säger emot
• Avbryter
• Förnekar
• Ignorerar 

Motstånd är känslor som klienten reagerar med när de känner 
sig pressade, valfriheten är hotad eller när de måste erkänna 
fel och brister. 



• Gör en reflektion
” Du har inte valt att komma hit idag”
• Betona självbestämmande
” Det är mer intressant att höra vad du har att berätta

det är dig det handlar om”
• Byt till neutralt ämne
”Vad vill du hellre tala om ?”
• Överdriva
• ”Så det blir inga problem när du inte tar dina uppgifter på alvar. Du 

kommer att gå ut skolan och vara nöjd med dej själv i alla fall”

Rulla med motstånd



• Bekräftelse
• Öppna frågor

• Frågor som man inte kan svara ja eller nej på

• Reflektioner
• Upprepa/omformulera med egna ord
• Reflektera vad personen menar/känner

• Sammanfattningar

Grundläggande 
kommunikationsfärdigheter



• Empati och arbetsallians
• Man talar om förändring utan att väcka motstånd
• Förändringsprat- När klienten hör sig själv uttala att hen vill 

och kan så leder det till förändring
• Ambivalens- Att se och känna sig själv som splittrad och 

tudelad i en empatiskt hållande miljö. Ge möjlighet till ett 
resonemang med sig själv (självkonfrontation).

Varför skapar MI förändring



• Mål att medvetandegöra/spegla beteende för 
förändring
• Hjälper klienten genom motivationsarbete till 

förändring
• Klientcentrerat, förändrings fokuserat med MI –

anda
• Självkonfrontation
• Ta fram det som klienten redan vet
• ”Melodi”- Bekräftelser, Öppna frågor, Reflektioner,    

Sammanfattningar

Vad är MI?



• Ordet står för 10 %

• Tonläget står för 35 %

• Kroppsspråket står för 55 %

Kommunikation



Fyra vägledande principer

1. Att motstå rättningsreflexen 
2. Att förstå och utforska klientens egen motivation
3. Att lyssna med empati
4. Att få klienten att känna egen makt över sitt liv (empowerment)


