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Vad är Motiverande samtal- MI? 



Vad är motiverande 
samtal- MI? 

 

En samtalsmetod 

som kan hjälpa oss 

att undvika att våra 

samtal ser ut så här 



Och istället 

kan de se ut 

så här… 



Eller så 

här… 



 Samarbetande- och utforskandestil.  

Vi utforskar hur personen ser på saken. 

Du är expert på saken, personen är 

expert på sig själv och sina behov  

 Accepterande hållning, betona 

autonomi 

 Framkallande av personens egen 

motivation. Motivation ökas genom att 

stödja sig på personens egna behov, 

uppfattningar, mål och värderingar.  

 Välvilja (eng compassion).Vill den 

andres väl 
. 

Andan i MI – Förhållningssätt. För att få 

kontakt och förebygga motstånd  



Hur kan ett samtal se ut med MI-

förhållningssättet?  

Be om lov 

 Välkommen! Jag skulle vilja prata om… Är det OK? 

Utforska problemet (använd helst öppna frågor): 

 Hur tänker och känner du kring det här – berätta? 

Undvik att ge råd och samarbeta kring lösningar: 

 Vad tror du skulle fungera för dig? (Öppen utforskande 

fråga) 

 Kan jag berätta om det som fungerade bra för andra? (Ber 

om lov om att berätta, komma med förslag, råd, mm) 

Respektera och betona autonomin (när det är möjligt): 

 Du väljer själv. 



Att använda MI vid autism och adhd 

eller andra  

- neuropsykiatriska funktionshinder, 

eller 

- låg begåvning/inlärningssvårigheter,    

- språkliga svårigheter eller ….. 



 

MI-förhållningssätt kan användas i alla 
situationer där det inte finns risk för 
att personen ska skada sig själv eller 
andra.  

 

Verktygen i MI behöver anpassas, alla 
verktyg går inte att använda i alla 
situationer och inte heller med alla 
personer 

  

Vad är centralt? 



På vilket sätt kan MI användas med 

personer med olika funktionsskillnader? 

Sättet som man bemöter en person  

(MI förhållningssättet och de olika  

MI verktygen) ökar möjligheten och  

bidrar till att personen tar till sig de 

olika förslag, börjar med eller fullföljer 

olika åtgärder/behandling, använder  

   hjälpmedel mm, och  

förebygger motstånd. 
 



Vad innebär detta för dig? 

Hur kan du använda dig av 

de här idéerna med de 

personer du arbetar med?  



En present till Er! 

Påminnelse 

och  

stödkort 



SUMMERING.  
Skriv ner i vykortet:  

Vad tar du med dig från 
den här föreläsningen?   
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Olika sajter och videos samt källor för 

den här presentationen 
 

http://www.folkhalsomyndigheten.se

/somra/motiverande-samtal/    

www.motivationalinterview.org  

www.motiverandesamtal.org  

www.learningtransfer.se  
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FRÅGOR? 
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