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Samarbete
Likställda, jämlika, båda vill mötas

MI-anda

Acceptans
Empati, autonomi – Rätt att välja och fatta egna beslut

Välvilja
Att vilja personens bästa, icke-dömande

Framkalla
Utforska skäl till förändring

SMART
Utbildningscentrum

• 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 aktivt

• Samarbete mellan jämlikar

• Icke dömande

• Empati

• Se till klientens bästa, att vilja hjälpa

• Så ett frö

• Motstå rättningsreflexen
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Fyra processer

Engagera – Skapa relation

Fokusera – Vad är förändringsmålet

Framkalla – Locka fram motivation

Planera – Nästa steg

MI-anda
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Före övervägandet

Övervägandet

Beslut

Genomförandet

Bibehållandet

Återfall/snubbla

”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

Förändringshjulet Relation till en specifik förändring
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Förändringsprat

- Jag vill egentligen inte röka

- Jag måste ta tag i mina studier

- Jag har bestämt mig för att gå till kuratorn

- Det är svårt med matten, jag måste be 
någon hjälpa mig

Varför?
Man är mer benägen att förändra det man 
själv har satt ord på än när man hört det ifrån 
någon annan

Förändringsprat SMART
Utbildningscentrum

SMART
Utbildningscentrum

Bekräftelser

Samtalsfärdigheter

En samling reflektioner i syfte att förmedla lyssnande, skapa 
struktur och driva förändringsprocessen framåt

Sammanfattningar

Reflektioner

Öppna frågor

Uttalande om en persons starka sidor, ansträngningar, 
prestationer och goda kvaliteter

Inbjuder till berättande, utan avgränsat svar

Påstående om en persons uttalanden, tankar eller känslor i syfte att 
skapa allians och/eller driva förändringsprocessen framåt

SMART
Utbildningscentrum

Framtidsfrågor

Undantagsfrågor

Skalfrågor

Skillnadsfrågor

Frågor

Sätt ett konkret värde på motivationen för att locka fram 
förändringsprat

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

Utforska tillfällen då något var annorlunda…undantag från problemet

Utforska och förstärk skillnaden mellan förändring och icke 
förändring
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Komplex reflektion

Underliggande mening

Spegling av känslor

Driver på samtalet

Enkel reflektion

Upprepning

Synonymer

Stabiliserar samtalet

BÖRSSamtalsfärdigheter

SMART
Utbildningscentrum

Reflektioner

”Jag har bestämt mig för att gå till kuratorn”

Enkel
”Du vill ha någon att prata med”

BÖRS

Komplex
”Du har det tufft nu, du vill få stöd av någon”

SMART
Utbildningscentrum

Vad är motstånd?
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Status quo
Yttranden eller beteenden i riktning mot icke-
förändring

Motstånd

Dissonans
Yttranden eller beteenden som indikerar brister 
i relationen mellan klient och behandlare 

Hantera motstånd

SMART
Utbildningscentrum

Hur man kan hantera status quo

- Enkla reflektioner

- Dubbelsidiga reflektioner

- Utforskande frågor om en tänkbar förändring

Hantera motstånd

SMART
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Hur man kan hantera dissonans

- Reflektioner med fokus på engagerande processen

- Aktivt lyssnande/förmedla empati

- Betona autonomi/ge tillbaka självbestämmande

- Visa mänsklighet/backa och be om ursäkt

Hantera motstånd
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UtbildningscentrumAnpassningar

SMART
UtbildningscentrumMI i vardagen

Styra

När man informerar, 
instruerar, förklarar 
och ger råd.

- Går före klienten

- Tydlighet

- Bestämma

- Leda

Vägleda

Inför olika val, svåra 
beslut eller viktiga 
förändringar.

- Går tillsammans

- Båda deltar med 
olika erfarenhet 
och kunskaper

- MI är en förfinad 
form av den 
vägledande stilen

Följa

När man inte riktigt 
förstår och vid starka 
känslor.

- Klienten går före

- Lyssnandet är 
centralt

MI-anda
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