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MIQA-gruppen; MI-Quality Assurance 

▪ Forskning

▪ Utbildning

▪ Handledning 

▪ Kvalitetssäkring 



Innehåll  

▪ Metodens uppkomst 

▪ Vad är MI?

▪ Områden där MI visar god effekt 

▪ Metod, begrepp, syfte och innehåll.



Utvecklingen av MI

Utvecklad inom beroendevården (1983) av W.R Miller och S. Rollnick

William Miller                    Stephen Rollnick
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Definition av Motiverande samtal/MI

”Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsstil i syfte att 

stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring”. 

Miller och Rollnick, Motiverande samtal, att hjälpa människor till förändring, tredje reviderade 

utgåvan. 
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Hur effektivt är Motiverande samtal (MI)?

Reviews och meta-analyser inom olika områden (ref):

Problemområden

▪ Skadligt bruk av alkohol, tobak, droger, spel 

▪ Förändra hälsobeteenden (t.ex. kost och motion)

▪ Arbetsinsatser 

▪ Öka följsamhet i behandling och aktivitet 

(Frost et al., 2018; Tanner-Smith & Lipsey, 2015; Lundahl, B., & Burke, B. L., 

2009).
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Hur effektivt är MI (forts) ?

Jämförelsegrupp

Jämfört med väntelista – Signifikant bättre 

Jämfört med annan aktiv behandling  –
Lika bra och i vissa fall bättre 

Behandlingstid

Överlag ca 100 minuter mindre behandlingstid = MI mer 
kostnadseffektivt  



88

Hur effektivt är MI (forts)?

Format

MI som både stand alone och pre-treatment

MI med återkoppling

MET – Motivational Enhancement Therapy
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Hur effektivt är MI (forts)?

Effektens hållbarhet

Minst sex månader efter behandling

Ett år efter behandling  – Olika resultat (har sett positiva 
resultat vid treårsuppföljning)

Hur många samtal?

Ett samtal gör skillnad, MEN generellt sett

mer tid => bättre utfall (övre gräns ej känd)
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Hur effektivt är MI (forts)?

För vem är MI verksamt?

▪ Kön och ålder har inte visat samband med 
behandlingsutfall 

▪ Svårighetsgraden på klientens problem verkar inte 
påverka utfallet 

Vem kan utöva MI?

▪ Utbildningsnivå har inte påverkat utfallet 
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Andan i motiverande samtal 

Medkänsla

Förmedla 
empati

Affirmera/

Bekräfta

Respekt 
för 

autonomi

Individens 
absoluta 
värde

Acceptans

Samarbete

Acceptans

Framkallande
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Fokuserande– fastställa en riktning och 
en beteendeförändring 

Framkallande – söka klientens 
egna skäl/motiv till förändring

Planerande- formulera 
en plan

Engagerande – skapa allians, gott samarbetsklimat och 
engagemang 

MI Utgår från fyra processer 



Sammanfattning  
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▪ Strukturen för ett MI-samtal är de fyra processerna:

- Engagerande; skapa en allians

- Fokuserande; skapa gemensam agenda 

fastställa riktning och en beteendeförändring

- Framkallande; efterfråga skäl/motiv till förändring 

- Planerande; skapa en gemensam plan 



Kommunikationsfärdigheterna BÖRS

Fyra huvudsakliga kommunikationsfärdigheter används strategiskt 

under MI-samtalet:

Bekräfta 

Öppna frågor BÖRS

Reflektera

Summera
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B som i Bekräfta

Yttranden som belyser positiva egenskaper hos klienten

• ”Du är en resursstark person med många erfarenheter”

• ”Du är en klok person med smarta resonemang 

kring dina fortsatta studier och hur det påverkar din framtid”

• ”Du har verkligen kämpat med det här länge och nu ser du resultat på det”

• ”Du är en mycket kapabel och målmedveten person med goda förutsättningar till att 

klara dina studier”

• ”Du har tagit tag i saken och uppsökt SYV, det är ett betydande steg framåt”

2021-11-15

MIQA-gruppen

15



Ö som i Öppna frågor 

Öppen fråga av samarbetsinriktad karaktär:

”Vad skulle du vilja ägna samtalstiden åt idag?

Öppen fråga av empatisk karaktär:

”Hur känns det här för dig?” 

Öppen fråga av framkallande karaktär:

”På vilket sätt skulle den här förändringen påverka dig positivt?” 
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R som i Reflektera

Reflektioner delas in i enkla och komplexa reflektioner

Klientyttrande: ”Mitt skolkande har gått över styr” 

MI-utövare, Enkel reflektion: ”Ditt skolkande har gått över styr”

MI- utövare, Komplex reflektion: ”Du vill återta kontrollen över ditt 

skolkande och ta kontrollen över din skolgång och på så vis din framtid” 
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S som i Summera

- Ett sätt att summera vad som har sagts. 

- Ett sätt att styra samtalet tillbaka om samtalet har glidit ifrån ämnet. 

- Ett sätt att knyta ihop säcken vid ett avslut. 

En summering eller sammanfattning kan vara av Enkel eller Komplex 

karaktär. Det som avgör är om MI-utövaren lägger till något som 

klienten inte har sagt (Komplex) eller inte (Enkel). 
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Att Ge information och råd MI-förenligt 

När vi ger information och råd vill vi säkerställa att den är:  

- Efterfrågad

- Hjälpsam

- Värdefull 

- Sparsam 

Hur gör vi det? 
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Information och rådgivning på ett MI-förenligt sätt

Utforska vad personen redan vet

▪ Vad känner du till…?

▪ Vad vet du om…?

▪ Vad har du hört om detta?

Erbjud information/råd/tips

▪ Är det okej om jag berättar?

▪ Kort, saklig, anpassad 

Utforska igen 

▪ Vad tänker du om det?

▪ Vad innebär det för dig?

▪ Hur ser du på det?



Exempel på information och rådgivning på ett MI-
förenligt sätt
MI- utövaren frågar: ”Vad känner du själv till om de olika 

gymnasieinriktningarna?”

Klient svarar: ”Jag vet lite grann, men inte så mycket”

MI- utövaren frågar/söker samarbete: ”Vill du att jag berättar lite?” 

Klient svarar: ”Ja, gärna”

MI-utövaren informerar: ”Jo det är så att…” 

MI- utövaren frågar/söker samarbete: ”Vad tänker du kring informationen jag 

just gav?” 

Klient svarar: ”Jag tänker att det nog är bra om jag funderar lite mer på vad 

jag faktiskt vill” 
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Syftet med MI
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Hur fungerar MI?

MI-utövare

yttranden

Klientens yttranden Klientens 

beteende-

förändring



Att lyssna 
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Övning Lyssna
Arbeta  2*2

Person A: 

Berätta om en händelse eller en plats 

som du tycker mycket om, 2 min.

Föreläsaren signalerar efter 2 min. 

Person B: 

Delta genom aktivt lyssnande. 

Återberätta sedan i stora drag vad 

person A har berättat om, 1 min. 
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Vi vet mer vad vi inte ska göra än vad vi ska göra…



Olika typer av klienttal
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Bibehållandetal Förändringstal



Bibehållandetal Förändringstal
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Talar EMOT en förändring Talar FÖR en förändring

Skäl att inte förändra: Skäl att förändra:

Inte Vilja Vilja

Inte Behöva Behöva

Inte Kunna Kunna

Negligera Problem Problemigenkänning

Inte åta sig att göra förändring Åta sig att göra förändring



Exempel: Att styra samtal i olika riktningar med 
reflektioner
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Klientyttrande: ”Jag är så himla skoltrött och det är så rörigt på lektionerna och väldigt 

otydligt vad vi ska göra så jag har kommit jättemycket efter med skolan och det ger 

mig ångest”

MI-utövare: ”Det känns viktigt för dig med lugn och struktur så att du kan få goda 

förutsättningar att klara av skolan som du egentligen tycker är viktig” (Reflektion med 

fokus mot förändring)

MI- utövare: ”Du tycker att det är svårt att hänga med och det gör att du blir skoltrött 

och tappar motivation” (Reflektion med fokus på att bibehålla nuvarande situation)

MI-utövare: ”Du vill ta tag i saker nu innan det blir för sent och ännu svårare att komma 

ikapp, så därför ser du nu över möjligheterna till det” (Reflektion med fokus mot 

förändring) 



Förändringsstadier

Anpassad från:

Prochaska & DiClementes

Transteoretiska modellen
Ointresserad
Omedveten

Intresserad
Överväger

Beslutar

Förändrar

Vidmakthåller

Stärka klientens  
vilja

Stärka klientens 
tillit  till egen 

förmåga 

Stärka klientens 
beslut
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Motivationsarbete   

Motivation 

Beredskap 

Vilja 

Tilltro 
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Vilja

Tilltro/FörmågaBeredskap

Motivationstriangeln

MIQA-gruppen



Sammanfattning  
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▪ I motivationstriangeln utforskar vi motivationens olika delar:  

- Viljan

- Tilltro till förmåga 

- Beredskap 



Vilka är de verksamma komponenterna i MI?



Den relationella & tekniska komponenten (Miller & Rose, 2009)   



De tekniska komponenterna



De tekniska komponenterna



Beteendefrekvens:

Variabelnamn Frekvens S:a

Ge information

Övertala med tillstånd

Bekräfta 

Söka samarbete

Betona autonomi

Totalt antal MI-förenliga 

Övertala 

Konfrontera 

Totalt antal MI-oförenliga 

Reflektioner 
(undergrupperas)

Enkla reflektioner

Komplexa reflektioner

Totalt antal reflektioner 

Frågor 

10/14/16© MIQA-gruppen



Övergripande skattningar:

Tekniska komponenter 

Främja förändringstal 1               2                3                4          5

Dämpa bibehållandtal 1               2                3                4          5

Relationella komponenter 

Partnerskap 1               2                3                4          5

Empati 1               2                3                4           5

© MIQA-gruppen 10/14/16



Reflektioner och frågor
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Tack för idag!

Varmt välkomna att mejla om ni har frågor eller funderingar:

sophie.dixelius.diamantoglou@ki.se

Vill ni veta mer om MIQA-gruppen eller våra utbildningar:

www.miqagruppen.org

MIQA-gruppen
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