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Agenda för idag

➢ Summering dag 1 

➢ Förändringsprat  

➢ Motstånd 

➢ Övningar i grupp

➢ Filmer 

➢ Summering



Den andra sidan av motståndet

Förändringsprat

Jag 
skulle 
vilja…



Förändringsprat i 3 steg

➢Ge personen plats i samtalet att 

prata om förändring eller 

beslut.

➢OBS! Förändringspratet måste 

alltid vara kopplat till fokus eller 

ett målbeteende: det vill säga 

något som personen kan 

förändra.

Jag
klarar
att…



Steg 1. Uppmärksamma förändringspratet

¤ Längtan att förändra      

¤ Behov/vikt att förändra

¤ Förmåga att förändra 

¤ Beslutsamhet  att förändra(committment) 

¤ Tar steg mot förändring 

Jag 
längtar
efter…



Steg 2. Fånga upp förändringsprat!

Hur?

Fånga upp, reflektera, 

sammanfatta och ställ 

frågor som ger möjlighet 

att personen fördjupar 

sitt förändringsprat



Steg 3. Ställ frågor för att 

FRAMKALLA förändringsprat

➢ Önskan. Hur skulle du vilja att det var när det 

gäller…. ?

➢ Skäl. Vad skulle du vinna om du ….?

➢ Behov. Vad skulle du behöva göra annorlunda?

➢ Förmåga. Vilka av dina styrkor/personer… 

skulle hjälpa dig att klara av att göra …? 

➢ Åtagande. Vad blir nästa steg när det gäller…?



För att försöka framkalla FÖRÄNDRINGSPRAT 

Samtalsledaren: Berätta mera. Hur tänker du när det gäller… ? 

För att försöka framkalla ÅTAGANDEPRAT  

Samtalsledaren: Vad skulle kunna vara första steget för 

att komma dit när det gäller…? 

Steg 3. Att FRAMKALLA  förändringsprat. Hur?



VAS-skalorna

➢ Hur viktigt är det för dig i en skala mellan 1-10?

➢ Hur kommer det sig att du säger 7 och inte 5? 

➢ Hur stor tilltro till din egen förmåga har du att….?

➢ Hur kommer det sig att du säger 4 och inte 2?



MOTSTÅND 
(eng. discord)

och

motståndshantering



Rättningsreflexen



Rättningsreflexen 

➢ En naturlig tendens att 

korrigera och lägga tillrätta

➢ Omsorgsreflex? Vill 

personens bästa

➢ Riskerar att bli till en 

ordduell där varandras 

rättningsreflexer aktiveras



Sustain talk (vidmakthållandeprat) 

och discord (motståndprat)

➢ Vidmakthållandeprat

handlar om målbeteendet/

fokus för samtalet

Personen berättar om sina 

skäl för en icke- förändring 

eller konstaterar att hen inte 

är intresserad

➢ Motståndprat 

Uppstår i relationen med dig 

Försöker du övertala 

personen om något?



Beteende hos samtalsledare som 

kan utlösa personens motstånd

➢ Vi frågar inte om personens syn på 

saken

➢ Vi går händelserna i förväg och vi ger

råd och förslag för tidigt

➢ Vi uppträder som den enda experten

➢ Vi ställer många slutna frågor 

➢ Vi kan inte hejda vår rättningsreflex, 

vi argumenterar, försöker övertala



Att hantera 

motstånd 

(eng. discord)

HUR?



Att hantera motstånd. HUR?

1. Hejda rättningsreflexen 

2. Motstånd hanteras bäst med en reflektion eller en 
sammanfattning, som visar att vi lyssnar på vad 
personen säger eller bekräftar: 
”Jag vill inte”
”Du tycker att det är SVÅRT att göra detta just nu.”
3. Fortsätt med en fråga som gör personen intresserad 
av att fortsätta samtalet:
”Vad kan vara aktuellt att göra/ändra på?”
4. Be om lov att informera/komma med ett förslag och 
betona valfrihet (när det går):
”Jag skulle vilja att… men självklart att du väljer själv 
och  du vet bäst vad som passar dig.”



Exempel: Att hantera motstånd 

Person:

Du gör 

ingenting 

för mig. Du 

är bara här för 

att du 

vill ha din lön!

Samtalsledare:

1. Hejda RR

2. Bekräftande reflektion eller 

sammanfattning 

Du är besviken på mig. Du 

tycker att jag borde gjort mer 

för dig. 

3. Öppen eller sluten fråga. Vad 

kan vi göra tillsammans nu 

för att du ska komma vidare?



Exempel: Att hantera motstånd 

Person:

Visst, jag 

äter/dricker/ 

spelar lite för 

mycket  då och 

då, men jag har 

inga problem 

med det!

Samtalsledare:

1. Hejda RR

2. Bekräftande reflektion eller 

sammanfattning

Du tycker att vi gjort för stor 

sak av det här.

3. Be om lov fråga.   

Erbjuder info. 

Det finns olika sätt att se på 

saken. Kan jag berätta hur 

vi … ser på det? 



Exempel: Att hantera motstånd 

Person:

Jag försöker 

ju! Om alla 

bara kunde 

sluta tjata så 

förbannat!

Samtalsledare:

1. Hejda RR

2. Bekräftande reflektion 

eller sammanfattning

Du försöker och gör så 

gott du kan. 

3. Öppen eller sluten fråga

Vad har du lärt dig av dina 

försök?



Övning två och två: hantera motståndet

Person:

Visst, jag har inte 

duschat på några 

dagar men det är 

inget problem!

Samtalsledare:

1. Hejda RR

2. Bekräftande 

reflektion eller 

sammanfattning 

3. Öppen eller 

sluten fråga



Övning två och två: Hantera motståndet

Person:

- Jag klarar mig själv! Jag 

behöver inte hjälp! 

- Jag har inte 

ADHD/autism/problem 

med alkohol…!

- Jag har ADHD/ autism … 

därför kan jag inte…

Samtalsledare:

1. Hejda RR

2. Bekräftande 

reflektion eller 

sammanfattning

3. Öppen eller 

sluten fråga



Vill du läsa mer? 

➢ Motiverande samtal. 

Att hjälpa människor

till förändring av 

William R Miller och 

Stephen Rollnick, 

2013. 



Litteratur om kommunikation 

➢ Backlund, B. (2006). Inte bara ord: en bok om talad 
kommunikation. Studentlitteratur. 

➢ Dimbleby, R. & Burton, G. (1995). Kommunikation är 
mer än ord. Lund: Studentlitteratur. 

➢ Dimbleby, R. & Burton, G. (1997). Oss emellan: 
Mellanmänsklig kommunikation. Lund: Studentlitteratur. 

➢ Grogan, D. (1992). Practical reference work. 2nd ed. 
London: Library Association Publishing Ltd. 

➢ Karlsson, G. (2005). Referensmötet och den ickeverbala 
kommunikationen. Uppsats Högskolan i Borås. 

➢ Mehrabian, A. (1981). Silent messages: implicit 
communication of emotions and attitudes (2nd ed.). 
Wadsworth, Belmont, California. 



Vill du läsa mer? 
➢ Motiverande samtal. Att

hjälpa människor till 

förändring av William R 

Miller och Stephen 

Rollnick, 2013. 



Vill du fördjupa 

dig i MI? 

”När förändring är svårt. 

Att hantera motstånd 

med motiverande 

samtal”, Natur & Kultur, 

2014.



Vill du fördjupa 

dig i MI? 

Dixelius, S. & Ljunggren,

L. (2019). Motiverande 

samtal som kodning 

som verktyg. Stockholm: 

Gothia Fortbildning.  



Litteratur och källor till den här presentationen

➢ Arkowtiz, H., Westra, H.A., Miller, W.R. and Rollnick, S. 
(Eds.).(2015, 2ed). Motivational Interviewing i the treatment of
psychological problems. The Guildford Press. 

➢ Barth, T. och Näsholm, Ch. (2018). MI – samtal och 
förhållningssätt: att framkalla, förädla och förankra motivation. 
Lund: Studentlitteratur.

➢ Burke, B. L., Arkowitz, H., & Menchola, M. (2003):
The efficacy of motivational interviewing: A meta–analys of
controlled clinical trials. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 71, 843-861.



Litteratur och källor till den här presentationen

➢ Carroll, K.M., Ball, S.A., Nich, C., Martino, S.,  
Frankforter, T.L., Farentinos, C., et al. (2006). 
Motivational interviewing to improve treatment
engagement and outcome in individuals seeking treatment
for substance abuse: A multisite effectiveness study. Drug
and Alcohol Dependence, 81, 301-312.

➢ Dixelius, S. & Ljunggren, L. (2019). Motiverande samtal 
som kodning som verktyg. Stockholm: Gothia Fortbildning. 

➢ Farbring, C.Å. (2015). MI för praktiker: stöd och 
vägledning för motiverande samtal. Stockholm: Natur & 
Kultur. 



Litteratur och källor till den här presentationen

➢ Farbring, C.Å. (2014). Handbok i motiverande samtal – MI: 

Teori, praktik och implementering 2: utgåv. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

➢ Hettema, J., Steele, J., & Miller, W.R. (2005). Motivational

interviewing. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 91-

111.   



Litteratur och källor till den här presentationen

➢ Holm-Ivarsson, B., Ortiz, L. & Wirbing, P.  

(2014). Motiverande samtal. Praktisk 

handbok för socialt arbete. Gothia Förlag. 

➢ Lundgren, M. och Lökholm, K. (2006). 

Motivationshöjande samtal i skolan.

Studentlitteratur. ISBN 978-91-44- 03880-3



Litteratur och källor till den här presentationen

➢ Miller, W.R. och Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal: Att 
hjälpa människor till förändring. Stockholm: Natur & Kultur. 

➢ Ortiz, L. (2014). När förändring är svårt. Att hantera motstånd 
med motiverande samtal. Natur & Kultur. 

➢ Ortiz, L. (2014). Motiverande samtal i arbete med våld i nära 
relationer. Stockholm: Gothia Fortbildning. 

➢ Ortiz, L. & Sjölund, A. (2015). Motiverande samtal vid autism 
och adhd. Stockholm: Natur & Kultur.  

➢ Ortiz, L. (2020). Konsten att gnälla. Stoppa gnäll – hos andra 
och dig själv. Stockholm: LLOA Förlag. 



Litteratur och källor till den här presentationen

➢ SBU, Statens beredning för medicinsk 
utvärdering,(2001).Behandling av alkohol- och 
narkotikaproblem. 

➢ Socialstyrelsen Nationella Riktlinjer för 
Missbrukarvård (2007) s.11-12. 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/A50
309C4-BAB3-4EB9-A407-
E5C684469D90/7076/20071021_rev.pdf

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/A50309C4-BAB3-4EB9-A407-E5C684469D90/7076/20071021_rev.pdf


Vetenskapliga artiklar och metaanalyser

➢ Hettema J, Steele J, Miller W.R. (2005). Motivational Interviewing. Annual Review of 

Clinical Psychology, Department of Psychology, University of New Mexico, Albuquerque, 

New Mexico (87131-1161).

➢ Hettema JE, Hendricks PS. (2010). Motivational Interviewing for smoking cessation: A 

meta-analytic review. Journal of Conculting and Clinical Psychology, Vol. 78 (6), 868-884.

➢ Lundahl B, Burke BL. (2009). The effectiveness and applicability of motivational 

interviewing: A practice-friendly review of four meta-analyses. Journal of Clinical 

Psychology. DOI: 10.1002/jclp.20638.

➢ Lundahl BW, Kunz C, Brownell C, Tollefson D, Burke BL. (2010). A Meta-Analysis of 

Motivational Interviewing: Twenty-Five Years of Empirical Studies. Research on Social 

Work Practice 2010 (20:137). DOI: 10.1177/1049731509347850.

➢ Lundahl, B., Moleni, T., Burke, B.L., Butters, R., Tollefson, D., Butler, C., & Rollnick, S. 

(2013). Motivational interviewing in medical care settings: A systematic review and 

metaanalysis of randomized controlled trials. Patient Education and counselling, 93(2),

157-168. 

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.143833?journalCode=clinpsy&
http://psycnet.apa.org/journals/ccp/78/6/868/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jclp.20638/abstract
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ875284&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ875284


Vetenskapliga artiklar och metaanalyser

➢ Heckman CJ, Egleston BL, Hofmann MT. (2010). Efficacy of motivational 

interviewing for smoking cessation: a systematic review and meta-analysis. Tob

Control 2010 (19), 410-416.

➢ Rubak S, Sandbaek A, Lauritzen T, Christensen B. (2005). Motivational 

interviewing: a systematic review and meta-analysis. Department and Research 

Unit of General Practice, University of Aarhus, Denmark.

➢ Lai DTC, Cahill K, Qin Y, Tang J-L. (2010). Motivational interviewing for smoking 

cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: 

CD006936. DOI: 10.1002/14651858.CD006936.pub2.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2947553/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1463134/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006936.pub2/abstract


Olika sajter och videos samt källor för den 

här presentationen

➢ www.folkhalsomyndigheten.se/somra/motiverande-samtal/   

➢ www.motivationalinterview.org 

➢ www.motiverandesamtal.org 

➢ www.learningtransfer.se 

Motiverande samtal om sexuell hälsa: 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-

sexuell-halsa/samtalsguiden/samtalsguiden-fraga-1-5/   



Filmer om MI vid autism och adhd

Hantera motstånd
➢ https://youtu.be/HJX7NPxw2u4

Information i dialogform:
➢ https://youtu.be/lB5ucGIsHkY

Meny-Agenda:
➢ https://youtu.be/hJazJ9u5yZw

Skalfrågor Asperger:
➢ https://youtu.be/pp9Li9gKYyQ

https://youtu.be/HJX7NPxw2u4
https://youtu.be/lB5ucGIsHkY
https://youtu.be/hJazJ9u5yZw
https://youtu.be/pp9Li9gKYyQ


Filmer
➢ De fyra processerna 

https://www.youtube.com/results?search_qu

ery=mi+fyra+processer

➢ Enkla råd om alkohol 

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

YkQ&feature=youtu.be

➢ Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

https://www.youtube.com/watch?v=BIes_9UkhdA

https://www.youtube.com/results?search_query=mi+fyra+processer
https://www.youtube.com/watch?v=iQkkmmHAYkQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BIes_9UkhdA


Olika sajter och videos samt källor för 

den här presentationen

➢www.folkhalsomyndigheten.se/somr

a/motiverande-samtal/

➢www.motivationalinterview.org

➢www.motiverandesamtal.org

➢www.learningtransfer.se

➢www.kunskapsguiden.se = Mycket 

bra material och filmer om adhd

http://www.motivationalinterview.org/
http://www.motiverandesamtal.org/
http://www.learningtransfer.se/
http://www.kunskapsguiden.se/


Stöd för närstående 

➢https://www.beroendecentrum.se/var

d-hos-oss/for-narstaende/
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https://www.beroendecentrum.se/vard-hos-oss/for-narstaende/


App
➢ Både patienter och närstående kan 

enklare få svar på frågor kring 

funktionsnedsättning. Appen Alltid öppet 

erbjuder både möjlighet till chatt och 

telefonsamtal. bit.ly/2P8wlFc

http://bit.ly/2P8wlFc


Frågor?

E-mail: Liria.Ortiz@gmail.com

Hemsida: www.liriaortiz.com


