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Hantera motstånd hos klienter

• Aktivt lyssna

• Validering

• Förändringsprat



Aktivt lyssna
Bemöta motstånd



Aktivt lyssna

• Varför? 
• Uppfattas som mer stöttande (Bodie, et al., 2015)

• Fler överenskommelser (Fisher-Lokou et al., 2016)

• Vem på din arbetsplats är bra på att lyssna? Hur märker du att den är 
bra på att lyssna?



Aktivt lyssna

• Börja med tystnad

• Uppmuntran

• Spegling/sammanfattning

• Öppna frågor



Uppmuntran

• Klient: Jag vet att jag gör min mamma besviken när jag självskadar
och jag vill inte göra så mot henne men hur ska jag kunna sluta när 
ingen någonsin lyssnar eller hjälper mig!

• Du: Berätta mer (uppmuntran)

Aktivt lyssna



Spegling/sammanfattning

• Klient: Jag vet att jag gör min mamma besviken när jag självskadar
och jag vill inte göra så mot henne men hur ska jag kunna sluta när 
ingen någonsin lyssnar eller hjälper mig!

• Du: Du upplever inte att du får den hjälp som du egentligen behöver 
(spegling)

Aktivt lyssna



Öppna frågor

• Klient: Jag vet att jag gör min mamma besviken när jag självskadar
och jag vill inte göra så mot henne men hur ska jag kunna sluta när 
ingen någonsin lyssnar eller hjälper mig!

• Du: Hur skulle du vilja att det var istället? (öppen fråga)

Aktivt lyssna



Aktivt lyssna

• Samtalsfärdigheter styr samtalet

• Samtalsfärdigheter kan tränas

• Aktivt lyssna=göra ingenting?

Aktivt lyssna



Validering
Bemöta motstånd



Validering

• Vad innebär validering?

• Varför?
• Validering minskar negativa känslor (Shenk & Fruzzetti, 2011)

• När kände du dig bekräftad av någon på jobbet sist? Vad gjorde 
personen för att du skulle känna dig bekräftad?



Validering

• Aktivt lyssna

• Sätta ord på känslor

• Begripliggör känslor

• Bemöt klienten som jämlik

• Egen sårbarhet



Validering

• Du kan dra åt helvete, att röka hasch är det enda som hjälper mot min 
jävla ångest!

• Hur hjälper jag klienten sätta ord på känslor?

• Hur begripliggör jag känslor?



Validering

• Det spelar ingen roll vad du säger, jag kommer fortsätta självskada 
ändå.

• Hur bemöter jag klienten som jämlik?



Validering

• Jag vet att han inte är bra för mig, han är kontrollerande och säger 
saker som inte är sanna om mig men jag kan inte lämna honom för 
han är den jag älskar.

• Hur förmedlar jag förståelse utifrån egen sårbarhet?



Förändringsprat
Bemöta motstånd



Förändringsprat

• Varför?
• Öka förändringspratet enligt MI

• MI effektivt även vid korta interventioner (Rubak et al., 2005)

• Har du påverkat någon att förändra sig någon gång? Hur gjorde du?



Öka förändringspratet

• Skalfrågor

• Skapa diskrepans

• UTU

• För- och nackdelar



Skalfrågor

• Hur viktigt är en förändring för dig (på en skala från 0-10)?

• Hur stor tilltro har du till dig själv att genomföra förändringen?

• Vid svar högre än 0: Hur kommer det sig att du säger x och inte 0?

• Vid 0-svar….

Öka förändringspratet



Skapa diskrepans

• Skillnaden mellan…
• Hur klientens vardag är nu

• Hur klienten skulle önska att vardagen var

• Öppna frågor: 
• Hur är din vardag nu?

• Hur skulle du vilja att din vardag såg ut?

• Hur tycker du att dina drogvanor nu hjälper dig att uppnå den vardag du vill ha?

• Vad skulle du kunna göra för att komma ett steg närmare den vardag du önskar dig?

Öka förändringspratet



UTU: Utforska – Tillför - Utforska

1. Be om lov att informera

2. Utforska vad klienten vet om riskbeteendet

3. Tillför information

4. Utforska hur informationen har påverkat klienten

Öka förändringspratet



För- och nackdelar

Vad finns det för fördelar med att fortsätta som du gör 
nu?

Vad finns det för fördelar med förändring?

Vad finns det för nackdelar med att
fortsätta som du gör nu?

Vad finns det för nackdelar med förändring?

Tidspress? Utforskande frågor om fördelar med förändring:

■ Vad skulle vara bra med … ?

■ På vilket sätt är det viktigt för dig att … ?

Öka förändringspratet



Om du möter ännu mer motstånd

Öka förändringspratet

• Stanna

• Be om ursäkt

• Aktivt lyssna

• Öppna frågor



Sammanfattning

• Aktivt lyssna 

• Validering

• Förändringsprat



Sammanfattning

• Vem på din arbetsplats är bra på att lyssna? Hur märker du att den är bra på att lyssna?

• När kände du dig bekräftad av någon på jobbet sist? Vad gjorde personen för att du skulle känna 
dig bekräftad?

• Har du påverkat någon att förändra sig någon gång? Hur gjorde du?



Sammanfattning

• Vad skulle du kunna göra för att komma ett steg närmare att bli den 
samtalspartner du önskar vara? 

sammanfatta hur viktigt-skalan hejda rättningsreflexen vänta in

bekräfta känsla be om lov för- och nackdelar

öppna frågor hur skulle du vilja att vardagen ser ut? rulla med motstånd 

utforska vara tyst mer
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Frågor?


