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Kodning av behandlares yttranden i 
Motiverande samtal (MITI 4.2.1) 
 

Information om samtalet  
Samtal: Samtal 3, Erika  

Kodat segment: 00:00-08:22 

Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförda infektioner och oönskad graviditet  

Datum: 2021-04-20 

 
                                         

Övergripande 
skattningar  

  

Tekniska komponenter  Skala 1-5 

 Förändringstal - 

 Dämpa bibehållandetal - 

Relationskomponenter  Skala 1-5 

 Partnerskap - 

 Empati - 

Beteendefrekvens   S:a 

Bekräfta  2 

Söka samarbete  1 

Betona autonomi  0 

 Summa Förenliga med 
MI 

3 

Övertala  0 

Konfrontera  0 



Sida 
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Övergripande 
skattningar  

  

 Summa Oförenliga med 
MI 

0 

Ge information  1 

Övertala med tillstånd  0 

Reflektioner   

 Enkla reflektioner 6 

 Komplexa reflektioner 7 

 Summa reflektioner 13 

Frågor  13 

Gränsvärden för behandlarens grundkompetens i MI 
Summering  Gränsvärde Behandlarens värde 

Tekniska komponenterna  (≥3.0)  =- 

(Främja förändringstal + 
dämpa bibehållandetal)/2 

  

   

Relationella 
komponenterna  

(≥3.5) =- 

(Partnerskap+Empati)/2   

Andel komplexa 
reflektioner  

(≥0.4) =0,54 

Komplexa reflektioner   

Enkla + komplexa 
reflektioner 

  

Andel reflektioner   (≥1.0) =1 

Reflektioner   
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3 (3) 

 

3 
           

 
 

Summering  Gränsvärde Behandlarens värde 

Frågor   

 

Kodarens kommentarer 
 
Behandlaren förstärker klientens förändringstal med reflektioner som t.ex. ”37. S: 
Du tycker att nu är ett bra läge. Att ta hand om din hälsa och ja skydda dig”. 
Behandlaren frågar även efter hur klienten kan gå tillväga, ”49. S: Och vad skulle 
nästa steg kunna bli då?”. Detta är beteenden som skulle inverka positivt på 
skattningen av Främja förändringstal. För att ytterligare förstärka förändringstalet 
vore det önskvärt med fler reflektioner på klientens skäl till att börja skydda sig.  

 
Behandlaren avstår från att utforska anledningar till att inte börja skydda sig eller 
hinder för att skydda sig och förstärker heller inget bibehållandetal. Detta skulle 
påverka skattningen av Dämpa bibehållandetal positivt.  

 

Behandlaren bjuder in klienten att utveckla sina tankar med frågor som ”53. S: Ja 
och hur tänker du kring det?” samt undviker oönskad råd- och informationsgivning. 
Beteenden som dessa är positiva i relation till skattningen av Partnerskap. Något 
som ytterligare skulle stärka partnerskapet i samtalet vore att lämna mer utrymme 
till klienten, t.ex. genom fler reflektioner framför frågor.  

 

Med Komplexa reflektioner såsom ”21. S: Du känner dig själv rätt väl” och ” 47. 
S: Det är så du vill ha det i framtiden, du vet vad du vill” visar behandlaren en 
fördjupad förståelse för klientens situation, vilket är något som är positivt i relation 
till skattningen av Empati.  

 

Övriga kommentarer  
 
Då detta samtal är 08:22 minuter långt ges enbart Beteendeskattningar samt 
kommentarer på dessa. Detta då vi erfarit att vi behöver samtal på över 10 minuter 
för att få tillräckligt underlag för att koda de Övergripande skattningarna reliabelt.  
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