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1 kap. Socialtjänstens mål 
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
(1 kap 1 § socialtjänstlagen, SoL den sk Portalparagrafen)

Hur kan vi göra det? Hur tar vi reda på vad som är en människas 

egna resurser?



Till eftertanke
Om jag vill lyckas med att föra en 
människa mot ett bestämt mål måste jag 
först finna henne där hon är och börja just där. 
Den som inte kan det lurar sig själv när 
hon tror hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon måste jag visserligen 
förstå mer än vad han gör men först och 
främst förstå det han förstår. 
Om jag inte kan det så hjälper det inte att 
jag kan mer och vet mer. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så 
beror det på att jag är fåfäng och 
högmodig och egentligen vill bli beundrad 
av den andre i stället för att hjälpa honom. 

All äkta hjälpsamhet börjar med 
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och 
därmed måste jag förstå att detta med att 
hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. 
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa. 

Sören Kierkegaard 1813-1855



Var kommer MI ifrån och varför?

• William Miller och Stephen Rollnick, New Mexico 80-90 tal

• Som en reaktion mot konfrontativa samtalsmetoder som oftast fungerar kortsiktigt

• Övertygelsen om att varje människa vill sitt eget bästa 

• "Man låter sig i allmänhet mer övertygas av skäl som man själv har funnit än av 

dem som andra funnit." (Blaise Pascal 1623-1662, fransk matematiker, fysiker och 

religionsfilosof.)

• Empowerment-att hjälpa personen hitta egna lösningar på problem enligt principen 

” Vi hör bäst det vi hör oss själva säga”



Vad krävs för beteendeförändring? 

• Klar
• Villig
• Motiverad

• Klar
• Villig
• Tveksam

Hur arbeta med det?



KB 1. 

Fritt efter Prochaska & DiClemente
FÖRÄNDRINGSPROCESS

6. ÅTERFALL

1.OREFLEKTERAT 
STADIUM

Jag har inga problem!

5. PERMANENT                         
FÖRÄNDRING
BIBEHÅLLANDE  

4. HANDLING
GENOMFÖRANDE
AKTIV FÖRÄNDRING

3. BESLUT & 
FÖRBEREDELSE

Ja men… så farligt 
är det väl inte!

INTE REDO… och återgång till 
tidigare bruksmönster (6. Återfall)

Ja men, det var väl inte 
så farligt eller Jag 

struntar i allt !

Det nya känns bättre… 
Jag  vill inte tillbaka …

Jag prövar…

2. AMBIVALENS 
& BEGRUNDAN

FÖRÄNDRINGSPROCESS

”Jag ska nog
göra något…”



Motivationens drivkrafter

• Kunskap

• Autonomi

• Meningsfullhet

• Tilltro till egen förmåga

• Timing

• ”Det gör för ont att inte göra en förändring”

• Framsteg i processen

• Sokratiskt förhållningssätt…



Den sokratiska frågetekniken

Sokrates (469-399 f.Kr) var moralfilosofins 

grundare. Han införde också metoden att försöka 

komma fram till sanningen genom att ihärdigt 

ställa frågor. Idag används Sokratisk frågeteknik 

är ett begrepp som syftar till filosofen Sokrates 

metod att undervisa sina lärjungar genom att 

ställa frågor. Frågorna är öppna och avsedda att 

uppmuntra att utforska möjliga alternativa sätt att 

tänka på. Det ger klienten tillfälle att själv tänka 

sig fram till nya insikter.



BÖRS

• B ekräftelse

• Ö ppna frågor ( Vad tänker du om…hur upplever du att.. På vilket sätt…?)

• R eflektion

• S ammanfattning



Fyra viktiga principer i motiverande samtal

• Uttrycka empati

• Utveckla diskrepans

• Rulla med motstånd

• Stöd tilltro till egen förmåga



Förenligt med motiverande samtal

• Fråga om tillåtelse innan råd eller information ges

• Bekräfta klienten genom ett aktivt lyssnande (

• Understryka klientens kontroll och fria val ( autonomi) och eller prata om hur det 

kan kännas att uppleva att inte ha ett val



No No i det motiverande samtalet

• Att ge råd utan tillåtelse eller föreslå lösningar eller andra förslag och åtgärder

• Konfrontera, invända, korrigera, rätta, argumentera, moralisera eller ifrågasätta

• Styra genom uppmaning eller order

• Varna

• Att avbryta



Tips för att skapa en arbetsallians

-Fundera över hur förutsättningarna att mötas kan förbättras

-Människor i stress har sämre funktion, dessutom vanligt med npf bland de vi möter. 

-Behövs smspåminnelser eller andra visuella hjälpmedel? Läskunnighet? Whiteboard i 
rummet underlättar för många. Erbjud dem att använda telefonen för att fota av ev
info.

-Avsätt gott om tid och var väl förberedd. Frågan ”hur det känns att vara här” ger 
värdefull info och kan innebära att det behövs en stund för personen att slappna av 
och vara mottaglig för info. Då kan man passa på att ge en kort beskrivning av i vilket 
sammanhang man befinner sig i och vad som är syftet med mötet.

-Att fråga om det finns några frågor kring ovanstående eller egna önskemål med mötet 
ökar också sannolikheten för en ömsesidigt givande dialog. Dagens agenda kan med 
fördel skrivas på whiteboarden för att skapa förutsägbarhet.



Tack för mig!


