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Motiverande samtal (MI)
Motivational Interviewing

Motiverande samtal är en samarbetsinriktad 

samtalsstil som syftar till att stärka en persons 

egen motivation och åtagande till förändring.



Delar av ett samtal som ingår i MI

➢ Aktivt och fokuserat lyssnande

➢ Öppna frågor t ex Vad, vilka, på vilket sätt, berätta!  

➢ Vad heter du?  Sluten fråga - givet svar  

➢ Reflektion (enkel och komplex)

➢ Sammanfattning

➢B



https://www.youtube.com/watch?v=bTRRNWrwRCo

MI –samtal med Stephen Rollnick 

https://www.youtube.com/watch?v=bTRRNWrwRCo


Ett MI-samtal styrs alltid efter ett

Förändringsmål/Målbeteende

Definieras som:

Ett beteende hos patienten som hon/han kan förändra

t ex sluta röka, följa läkemedelsordination, använda 

hjälpmedel, förändra sin attityd. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiht7CtvvzKAhWObZoKHVP4B-8QjRwIBw&url=http://www.danielwikstrom.se/category/mal/&psig=AFQjCNEYwkrCFVbfljg4fyBn1k7C_MuAPA&ust=1455719056522929




MI-grundarna

William R. Miller och Stephen Rollnick

”Vad är det som får 

människor att faktiskt 

förändra sig och sina liv?”



FöljaStyra

Tre kommunikationsstilar 

Vägleda



Motstånd

Dissonans
Relationsrelaterat

”Du förstår mig inte”

Status quo
Pratar om 

ICKE-förändring



Ett MI-samtal handlar i första hand inte om 

HUR förändrings ska ske 

utan

OM förändring ska ske och

AV VILKEN ANLEDNING

HUR och NÄR
förändringen  ska ske



MI-

samtale

t

Kommunikationsfärdigheter

Samtalets processer

MI- andan 

förhållningssätt
Strategier

• U-E-U

• Meny och agenda

• VAS-skalor

• Bemötande status quo- prat

• Bemöta dissonans

Identifiera förändringsprat

Vad ingår i ett MI-samtal ?



https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc

MI-andan

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc


SAMARBETE

Betona samarbete

ACCEPTANS

Autonomistödjande

MEDKÄNSLA    

Uppriktig prioritering 

av den andres 

välmående

FRAMKALLA
motivation till                           

förändring

MI-

andan 

Grundläggande förhållningssätt



”Mest bortkastad av alla dagar 
är de utan leende!”

Nicolas Chamfort



Fyra motiverande 
processer i MI

Engagera

Fokusera

Framkalla

Planera





Den 1 januari ska 

nått min 

idealvikt!

Jag måste ändra 

mina matvanor för 

att….

Jag vill sluta äta 

godis för att… 

Jag skulle kunna 

tänka börja 

promenera 30 min 

varannan dag

Det är svårt att 

ändra matvanor



Meny Agenda
Fysisk 

aktivitet

Mat
Tobak/

snus

Psykisk

hälsa

Alkohol



Kommunikationsfärdigheter

ÖRAT
➢ Öppna frågor

➢ Reflektera

➢ Affirmationer

➢ Täta sammanfattningar

Empatiskt lyssnande



Öppna och slutna frågor

Öppna frågor inbjuder till att berätta mer: Vad känner du till om…..?

Hur ser du på…?

På vilket sätt…?

Hur ser du på..?

Berätta…..!

Slutna frågor förväntas korta svar: Mår du bra?

Röker du?

När tänker du sluta…..?

Vill du börja….?

Kan du …..`?



Reflektioner
Enkla reflektioner

● Dessa lägger endast till lite eller ingen ny mening (eller förstärkning av) 

vad klienter har sagt, synonymer 

Komplexa reflektioner

● Lägger till en ny, djupare mening, något som klienten inte ännu har 

uttryckt

Beslutsregel vid kodning: Vid svårighet att avgöra om en reflektion är 

Enkel eller Komplex, ska yttrandet kodas som en Enkel reflektion2019-10-11© MIC Lab



Syfte med reflektioner

Visar att lyssnaren förstår och anstränger sig för att förstå

Ger berättaren ”kvitto” på att lyssnare uppfattat rätt

Visar respekt, skapar tillit och bygger relationer

Stimulerar berättaren att  berätta vidare och stimulerar till självreflektioner

Ger möjlighet för lyssnaren att styra samtalet

Bekräftande och stärkande

Utmanande

Kan medföra andra och nya perspektiv

Motverkar ”motstånd” och ger mer följsamhet i samtalet



Formulera reflektioner 

Jag känner mig så misslyckad när jag inte går ner i vikt, fast jag 

försökt så många gånger. Det går bra att äta nyttigt en dag eller 

två, men sen börjar jag småäta igen, ofta onyttiga saker. Det är 

värst på kvällarna och helgerna. Jag fattar inte att det ska vara så 

svårt att jag inte kan låta bli , fast jag försöker. Det är nästan som om 

det inte är jag som styr. 



Ex.

Du har försökt många gånger att gå ner i vikt

Det är viktigt för dig att gå ner i vikt. 

Du vill nå din trivselvikt.

Du har gjort starka försök att nå din trivselvikt

Du vill få kontroll på dina matvanor 

Det skulle finnas många vinster för dig med att gå ner i vikt. 

Det skulle betyda mycket för dig om du kunde hitta ett sätt att äta bra och gå 

ner i vikt som fungerar för dig.



Förändringsskala

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Låg beredskap

för förändring

Medelhög 

beredskap

för förändring

Hög beredskap

för förändring



Att informera i dialog

U – utforska vad personen redan vet

E – be om lov, erbjud mer information

U - utforska vad personen tar med sig



Empati      enligt MITI 4 

2019-10-11© MIC Lab

Empati 

Låg                                                                                                                          Hög 

1 2 3 4 5 

Behandlaren ger klientens 

perspektiv liten eller ingen 

uppmärksamhet 

Behandlaren gör 

sporadiska försök att 

utforska klientens 

perspektiv. Behandlarens 

förståelse kan vara 

felaktig eller skilja sig från 

vad klienten verkligen 

menade 

Behandlaren försöker 

aktivt förstå klientens 

perspektiv, med 

begränsad framgång 

Behandlaren gör aktiva 

och upprepade försök att 

förstå klientens 

utgångspunkt. 

Demonstrerar korrekt 

förståelse för klientens 

världsbild, vilken dock 

mestadels är begränsad 

till det som uttryckts 

explicit 

Behandlaren 

demonstrerar en djup 

förståelse för klientens 

utgångspunkt, vilken inte 

begränsas till det som 

uttryckligen sagts utan 

också omfattar det 

klienten menar men ännu 

inte har uttalat 



Vetenskapliga studierMITI-variabler har samband med förändring

- Behandlarbeteende har samband med klientens förändringstal  

(Moyers, Miller, Hendrickson, 2005; Miller, Benefield, Tonigan, 1993)

-”Oförenligt med MI” samband med status quo-beteenden 

(Apodaca & Longabaugh, 2009)

-Samband empati – utfall 

(Miller, W. Taylor, C. West, J., 1980; Miller, W. Baca, L., 1983; Moyers & 

Miller, 2012)

Lars  Forsberg Karolinska Institutet  MICLABB



Viktigt att lära sig i MI

➢ Empatiskt förhållningssätt hos rådgivaren

➢ Fokus på motivation - ”förändringsprat”

➢ Hejda den egna reflexen att motargumentera,   
konfrontera och korrigera





”Det är inte vad du säger eller gör som 

människor kommer ihåg om några år,  

utan hur du fick dem att känna sig”




