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Personlig kunskap
Den nuvarande kunskapen och den 
kommunikativa förmågan är begränsad.

Den nuvarande kunskapen och den 
kommunikativa förmågan är god.
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• Klienten är expert på sina problem

• Klienten fattar sina egna beslut

• Klienten tar ansvar för sina egna val

• Klienten finner sina egna svar

MI-anda

• Lyssna

• Motstå rättningsreflexen

• Samarbete mellan jämlikar

• Empati

• Se till klientens bästa, att vilja hjälpa

• Så ett frö
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SMART

Vad vill ni som personal uppnå?
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Möjlig OmöjligNu
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Förändringsprat

När man berättar något som är i riktning 
mot förändring, för någon annan och 

därmed också sig själv
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Förändringsprat

- Jag borde inte dricka så mycket 

- Jag måste bli bättre på att städa mitt rum

- Jag har bestämt mig för att gå och prata 
med någon om hur jag mår

Varför?
Man är mer benägen att förändra det man 
själv har satt ord på än när man hört det 
ifrån andra
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Förändringsprat – or

Jag har börja tvätta mig varje morgon nu

Jag har skaffat dosett, så jag kan komma ihåg min medicin

Engelska är ett roligt ämne

Att spela instrument är inte min grej

Jag vill inte vara den ”stökige killen” längre

Det är inte mitt fel att ingen lyssnar

Jag har funderat på att börja gå ut och gå på kvällarna
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Bekräfta

Öppna frågor 

Reflektioner

Sammanfattningar

BÖRS
(grundläggande färdigheter)
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BÖRS

Bekräftelser

Förmedla till någon att denne blivit sedd

Kommentera i positiva ordalag något 
som redan sagts eller gjorts (allusioner)

Tillskriva klienten positiva eller 
intressanta egenskaper (attributioner)
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Personlig kunskap

- Jättebra att du bäddat sängen! - Du är en person som vill ha     
ordning omkring dig

Positiv förstärkning Bekräftelser
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Modell för 
effektivt lyssnande

Orden som 
talaren säger

Orden som 
lyssnaren hör

Vad talaren 
menar

Vad lyssnaren tror 
att talaren menar

Fråga

BÖRS
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Öppna och slutna frågor

Sluten fråga

- Kan besvaras med fakta, med några få ord, ja eller nej

Öppen fråga

- Har inte något avgränsat svar, inbjuder till berättande
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Personlig kunskap

- Skulle du kunna lägga dig tidigare, 
sätta väckarklocka eller be någon 
väcka dig på morgonen, så du inte 
kommer för sent?

- Hur tänker du själv att du skulle 
kunna göra annorlunda för att 
komma i tid till skolan?

Slutna frågor istället för öppna, 
flervalsfrågor eller öppna frågor med 
tillförd information; 
ex. Hur mår du…just nu?

Öppna frågor eller inbjudningar som ex. 
Berätta lite om…
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Modell för 
reflektivt lyssnande

Orden som 
talaren säger

Orden som 
lyssnaren hör

Vad talaren 
menar

Vad lyssnaren tror 
att talaren menar

Reflektion

Vad talaren 
egentligen menar

Fråga

BÖRS
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Komplex reflektion

Underliggande mening

Spegling av känslor

Driver på samtalet

Enkel reflektion

Upprepning

Synonymer

Stabiliserar samtalet

BÖRS
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Enkel
- Du vill egentligen plugga upp dina betyg

Komplex
- Du är orolig att du inte kommer någonstans i 

livet, du längtar tillbaka till skolan

- Jag har suttit hemma nu i sju månader utan att 
ha något vettigt att göra om dagarna. Det är 
jäkligt tråkigt nu. Jag vill ju egentligen plugga 
upp mina betyg.

BÖRS
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Enkel
- Det är rörigt och du tappar kontrollen

Komplex
- Du kan koncentrera dig när det är lugnt 

omkring dig, det får dig på bra humör

- Ibland är allt som händer rörigt. Alla bara 
pratar samtidigt, så jag kan inte koncentrera 
mig, sen glömmer jag vad jag skulle göra, så 
blir allt fel och då blir jag arg och tappar 
kontrollen.

BÖRS
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Personlig kunskap

- Du vill ha hjälp på morgonen. - Dina morgonrutiner oroar dig.

Enkla reflektioner eller istället använda 
sammanfattningar eller slutna frågor.

Metaforer kan fungera ibland.

Komplexa reflektioner som lyfter fram 
underliggande mening eller känslor, även 
metaforer.

SMART
Utbildningscentrum

SMART
Utbildningscentrum

BÖRS

Sammanfattningar…

• Strukturerar

• Styr samtalet – fokus på målet

• Sammanfogar – skapar sammanhang

• Framhäver och förstärker förändringsprat

Sammanfattningar
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- Jag funderar på att hoppa av skolan. Jag hänger inte 
med på lektionerna. Jag ligger egentligen inte efter 
och så. Men jag orkar inte lyssna liksom. 
Jag har så mycket annat att tänka på…
Sen var det tjafs med min kille igår med. 
Och jag fattar inte matten. Det är rörigt med alla 
siffror liksom. Jag fattar inte vad jag ska kunna så 
mycket matte för. Jag tänker inte jobba med matte 
ändå. Jag vet inte vad jag ska jobba med. Tråkigt att 
bara sitta av tiden här. Jag skulle typ hellre ligga och 
sova.

BÖRS
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Sammanfattning
- Du har svårt att koncentrera dig på skolan just nu 

pga en massa tankar som snurrar och tjafs med din 
kille. Och matten skulle du behöva hjälp med. 
Du funderar också på vad du ska använda 
utbildningen till när du är klar.

…öppen fråga
- Vad har du för tankar kring vad du skulle kunna arbeta 

med?

…öppen fråga
- Hur viktigt är det för dig att gå klart skolan, på en 

skala 1-10, där 1 är inte alls viktigt och 10 är 
jätteviktigt?

BÖRS
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Personlig kunskap

- Så för att komma i tid till skolan på 
morgonen kan du; 
1. Lägga dig tidigare
2. Sätta väckarklockan
3. Be någon ringa och väcka dig

- Du är oroad över dina 
sömnvanor och har funderat ett 
tag på flera olika saker du kan 
göra. Du nämnde att lägga dig 
tidigare, sätta klockan och ha 
en nödplan – en vän som ringer

Korta sammanfattningar, gärna i 
punktform. Använd med fördel papper 
och penna – skriv en lista.

Koncis sammanfattning med reflektioner 
och fokus på förändringsprat.
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Framtidsfrågor

Undantagsfrågor 

Skillnader

Skalfrågor

FUSS
(strategier för att locka fram förändringsprat)
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FUSS

Framtidsfrågor

Hjälp klienten att se bortom hinder för att 
skapa en bild av en önskvärd framtid

Exempel…
- Mirakelfrågan
- Om vi möts om 2 år och allt har gått som

du önskat…
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FUSS

Undantagsfrågor

Utforska tillfällen då något var annorlunda…
…undantag från problemet
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FUSS

Skillnader

Utforska och förstärk skillnaden mellan 
förändring och icke förändring

Exempel…
- Hur tror du att du skulle må om du 

lyckades?
- Vem skulle märka skillnaden?

- Hur skulle de andra reagera?



Vardagssamtal 2019-05-28

10
SMART Utbildningscentrum                     
http://smartutbildning.se

SMART
Utbildningscentrum

SMART
Utbildningscentrum

FUSS

Skalfrågor

Sätt ett konkret värde på motivationen 
för att locka fram förändringsprat

Exempel…
- Hur gärna vill du på en skala (1-10)?
- Hur säker är du på att du klarar det (1-10)?
- Hur beredd är du att göra vad som krävs (1-10)?
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Att ge råd
• Be om lov

• Erbjud dina idéer och tankar neutralt

• Fråga vad klienten tycker
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Informera i dialog
Utforska – Tillföra – Utforska

- Be om lov

- Vad känner du till om…? (U)

- Är det okey om jag berättar om…?(T)

- Vad tror du om det…? (U)

- Ett stycke info

- Stoppkontroll

- Ett stycke till
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Fysisk 
hälsa

Familj

Ekonomi

Arbete
& 

utbildning

Psykisk
hälsa

Droger 
& 

alkohol

Meny
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Fysisk 
hälsa

Agenda

Arbete
& 

utbildning
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Före övervägandet

Övervägandet

Beslut

Genomförandet

Bibehållandet

Återfall

”Jag har inga problem”

”Kanske finns det tillfällen då jag 
funderar på om jag skulle göra 
annorlunda”

”Jag har problem, jag måste 
göra något åt det”

”Jag har tagit kontakt 
med någon för att få 
hjälp och jag har 
börjat jobba med det”

”Jag har strategier för hur jag 
ska hantera saker nu”

”Nu var jag där igen…”

Prochaska & DiClemente

Vilja

Kunna

Redo
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Framkallande – Motivera

Fokuserande – Hur kan vi hjälpas åt?

Planerande – Nästa steg

Engagerande – Skapa relation

Fyra processer
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• Styra

• Följa 

• Vägleda

Kan vara en mix i ett och samma samtal

Vardagssamtalets stilar
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• Tar kommandot, går före

• Tydlighet och stringens

• Makt över innehållet

• Berättar, talar om, informerar

Styrande stilen
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• Klienten tar täten bestämmer riktning

• Låg grad av styrning

• Lyssnandet centralt

• Vid starka känslor

• Bygger tillit och underlättar för 
framtida samarbete

Följande stilen
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• Jämställt förhållningssätt, går bredvid

• Båda deltar med olika erfarenhet och kunskaper

• Rådgivaren ses som en resursperson, en guide 
som hjälper klienten till utveckling och 
förändring

• MI är en förfinad form av den vägledande stilen

Vägledande stilen
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Kort sammanfattning

När ska jag styra?

När personen i fråga vill veta något eller när jag upplever att 
personen behöver information för att klara en situation.

När ska jag följa?

När jag inte riktigt förstår och när personen i fråga verkar vara 
förvirrad, upprörd eller arg.

När ska jag vägleda?

När personen i fråga står inför olika val, svåra beslut eller 
förändringar som är viktiga.
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Fällor i vardagssamtal

• Kartläggning

• Expert

• Tidig fokusering

• Etikett

• Klander

• Småprat

• Fokus på uppgiften

• Rättningsreflexen

Sänker motivation till förändring…

Skapar dissonans…
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När vi upplever brist på harmoni
Vi verkar inte vara på väg mot målet

Dissonans
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Det kan vara lättare att upptäcka klientens 

del i dissonansen än sitt eget bidrag. 

Vad har vi störst möjlighet 
att påverka…?

Vårt eget beteende eller 
klientens?

Dissonans
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Att hantera dissonans

- Reflektera

- Byta fokus

- Betona personligt val och kontroll

- Be om ursäkt
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Ifrågasättande

Kränkningar

Skapar 
dissonans

Konsten att ge kritik

Feedback

Konstruktiv 
kritik

Möjliggör 
utveckling
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upplevs lärorik 
och 

utvecklande

Feedbacken upplevs 
orimlig och ger en 

känsla av 
misslyckande

Feedbacken 
upplevs 

meningslös 
och i värsta 

fall löjlig
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Känslan av att bli kränkt är starkare än 
förståelsen av det sakliga innehållet

Kränkande ord triggar reptilhjärnan 
och utlöser kamp-/flyktresponsen 

snabbt och automatiskt
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Att tänka på när man ger kritik…

• Tala om beteendet, inte personen

• Bekräfta

• Var konkret med önskvärd lösning

• Använd positivt kroppsspråk

• Välj dina ord

• Var lugn, tala lågmält

• Använd MI-andan

Människor uppskattar i allmänhet inte att få kunskap 
om hur det ”egentligen” förhåller sig…
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MI-n verktygslåda


