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Kodning av behandlares yttranden i 
Motiverande samtal (MITI 4.2.1) 

Information om kodningen 
Samtal: Samtal 2, Alex 

Kodat segment: 00:00-12:02 

Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförda infektioner  

Datum: 2021-04-13 
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Övergripande 
skattningar  

  

Tekniska komponenter  Skala 1-5 

 Förändringstal 2 

 Dämpa bibehållandetal 2 

Relationskomponenter  Skala 1-5 

 Partnerskap 3 

 Empati 2 

Beteendefrekvens   S:a 

Bekräfta  0 

Söka samarbete  6 

Betona autonomi  0 

 Summa Förenliga med 
MI 

6 

Övertala  0 

Konfrontera  0 

 Summa Oförenliga med 
MI 

0 

Ge information  4 

Övertala med tillstånd  0 

Reflektioner   

 Enkla reflektioner 12 

 Komplexa reflektioner 6 

 Summa reflektioner 18 

Frågor  14 
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Gränsvärden för behandlarens grundkompetens i MI 
Summering  Gränsvärde Behandlarens värde 

Tekniska komponenterna  (≥3.0)  =2 

(Främja förändringstal + 
dämpa bibehållandetal)/2 

  

   

Relationella 
komponenterna  

(≥3.5) =2,5 

(Partnerskap+Empati)/2   

Andel komplexa 
reflektioner  

(≥0.4) =0,33 

Komplexa reflektioner   

Enkla + komplexa 
reflektioner 

  

 

Kodarens kommentarer 
 
Med en fråga som ”34. S: Vad är det som är positivt för dig då, med att använda 
kondom?” utforskar behandlaren klientens skäl till att skydda sig, vilket inverkar 
positivt på skattningen av Främja förändringstal. För en högre skattning vore det 
önskvärt att ägna en större del av samtalet åt att utforska dessa skäl och att även 
förstärka dem med fler reflektioner.  

 

Skattningen av Dämpa bibehållandetal påverkas negativt av att behandlaren vid ett 
flertal tillfällen efterfrågar och förstärker skäl till att inte börja skydda sig, såsom 
med frågan ”30. S: Så okej, utöver det här med känslan då, finns det något annat 
som är negativt för dig med att använda kondom?” och reflektionen ”18. S: Det är 
inte samma känsla, det blir en annan känsla”. För en högre skattning vore det 
önskvärt att i mindre utsträckning efterfråga bibehållandetal samt att styra bort från 
detta med t.ex. dubbelsidiga reflektioner, som inleds med att bemöta 
bibehållandetalet och avslutas med att styra mot förändringstal.  
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Med frågor som ”5. S: ... Är det okej att vi pratar lite om hur det är för dig, att 
använda kondom?”, vilket kodas som Söka samarbete, ger behandlaren klienten 
möjlighet att påverka samtalets innehåll och detta inverkar positivt på skattningen 
av Partnerskap. För en högre skattning vore det önskvärt att sakta ned tempot och 
ge tid för klienten att utveckla sina tankar innan nästa frågeställning tas upp. 

 

För en högre skattning av Empati vore det önskvärt med fler djupgående 
reflektioner, vilka fångar klientens känslor och tankar. Skattningen påverkas 
positivt av att behandlaren genomgående reflekterar på det klienten uttrycker och 
även gör Komplexa reflektioner såsom ”74. S: Nej. Det väcker en del tankar det 
här”, vilka lägger till ytterligare mening till det klienten har sagt.  
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