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När vi arbetar med friskvård – som coacher, personliga tränare, kost-
rådgivare, massörer och så vidare – får vi inblick i folks livsstil, vanor 
och hälsotillstånd. Ofta anförtror de oss saker de skulle vilja ändra, 
och vi kan ofta se rikligt med goda lösningar. Det bästa vi kan göra är 
dock inte nödvändigtvis att ge en massa goda råd – som bekant kan 
människor enbart förändra sig själva, och drivkraften till detta måste 
komma inifrån. Därför är vårt viktigaste redskap förståelsen för hur 
vi kan motivera människor till självmotivation! 
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Konkreta redskap  
stärker motivationen!

            Exempel på frågor
Be den som ska motiveras att värdera 
på en skala från 0–10: 
* Hur viktigt är det här för dig? 

(Lyssna efter prioriteringar)
* Hur säker är du på att det blir så 

här?
* Hur bedömer du dina möjligheter 

att genomföra det här?
* Är du redo att börja nu? 
* Vad behövs för att du ska börja, 

avsätta tid och se till att det blir av?

Dessa frågor kan man alltid 
bygga på med följdfrågor 
Vad skulle behövas för att du skulle 
sätta 10? Om personen t ex sätter en 
ganska låg poäng på sin tro på att 
kunna klara av det, kan man fråga 
”hur kommer det sig att du inte sät-
ter en tvåa?” Då kommer som regel 
flera argument kring den potential 
man faktiskt har. 

En annan typ av frågor handlar  
om ”Brief Action Planning”:
* Kan du göra något direkt efter 

vårt möte?
* Finns det någon du kan berätta 

det här för?
* Hur ser de två närmaste veckorna 

ut med tanke på vad du ska göra? 
* Om det inte blir som du har tänkt 

dig, vad gör du då?
* Om du fortsätter som du gör nu, 

hur blir det då för dig om några år?

Staffa
ns tips

– I samtal finns många bra verktyg för 
motivation, säger Staffan Hultgren, trä-
nare i MI (Motivational Interviewing) som 
undervisar bland annat Axelsons PT-elever 
i ”bemötande och beteendemönster”. 

Man behöver ett visst förhållningssätt för 
att kunna använda samtalet som metod. Det 
krävs ett genuint intresse för andra männ-
iskor, och att man inte har behov av att kon-
trollera eller ge direktiv. En god lyssnare är 
beredd att fånga upp vad den andre verkligen 
säger. Det handlar om att vara närvarande i 
samtalet, säger Staffan. I ett bra lyssnande är 
jag ett medium för personen att prata med 
sig själv, och där personen får ta egna beslut. 
Bara vi själva kan formulera vår personliga 
motivation – det är när vi själva sätter ord på 
vad vi vill, som motivationen blir stark. Det 
jag som samtalspartner kan hjälpa till med 
är att hitta och stärka motivationen genom 
reflektioner och engagerande frågor. Ett 
fruktbart samtal handlar inte så mycket om 
händelser utan genomsyras mer av konse-
kvenser, handlingar och strategier.

– Det är också viktigt att definiera ett vitalt 
mål. Det är ett uttryck jag använder för något 
essentiellt man önskar uppnå, något som 

driver. Och skapar energi. Det kan vara bra 
att skapa en bild om hur man vill ha det om 
2–4 år. Utan vitala mål kan det vara svårt att 
hitta motivationen i vardagen. På vägen mot 
ett vitalt mål kan konkreta mindre delmål 
bli en framgångsrik resa. T ex att fråga sig 
varje dag; finns det något jag kan göra idag 
som har betydelse för hur det blir om några 
år? Långsiktighet, tålamod och uthållighet är 
viktiga kvaliteter för att orka hantera mot-
gångar, konstaterar Staffan.

Om målet är abstrakt, till exempel att 
”vara lycklig” – då måste man skapa en sin-
nebild av vilken typ av områden man ska 
jobba på för att uppleva ”lycka”. Hur skulle 
det vara då? När är du lycklig? Hur passar 
din livssituation idag in på din idé av hur 
lycka ser ut? 

Oavsett om motivationsarbetet riktar sig 
mot en idrottsperson och dennes elitpres-
tationer, eller mot en god vän kring dennes 
allmänna personliga utveckling så kan man 
ställa samma frågor. Det du gör idag, hur 
passar det in i hur du vill ha det om några 
år? I samtalet definieras vad personen vill 
uppnå, och hur man kan göra för att det ska 
bli så, avslutar Staffan. 
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Gudrun Sköld, huvudlärare på Axelsons 
Coachutbildning, menar att den föränd-
ring människor längtar efter ofta handlar 
om annat än vad de tror från början. 

Hon använder gärna och ofta en uppsätt-
ning konkreta redskap för att hjälpa männ-
iskor få syn på vad som egentligen försiggår 
i deras liv, och vad som är viktigt för dem. 
Ofta blir de själva överraskade, när de ser 
sina egna upplevelser svart på vitt.

– I rollen som coach möter vi människor 
som kommer med önskemål om alla möjliga 
typer av förändringar – arbete, vanor, re-
lationer, vikt... Först gäller det att se till att 
inställningen till en viss förändring är rea-
listisk. Många ger uttryck för en inställning 
att det som inte fungerar ligger utanför dem 
själva, berättar Gudrun. Det är på grund av 
chefen eller föräldrarna, barnen, partnern 
eller vädret, att livet inte ser ut som jag 

önskar. Första steget är att skapa en insikt 
om det egna ansvaret. Man måste börja hos 
sig själv! Där kan till exempel övningen 
Energitjuvar vara till hjälp.

Dessutom har många en idé om att 
förändringar ska vara jättestora och dra-
matiska, och gärna gå snabbt. Så fungerar 
det inte. De förändringar som verkligen gör 
skillnad på djupet handlar oftare om att 
transformera sin inställning och sitt sätt att 
bemöta olika typer av situationer. Visst kan 
vi flytta eller byta jobb, men i grund och 
botten är en längtan efter förändring inte 
sällan en längtan efter att känna annorlun-
da inuti än vi gör idag, säger Gudrun. När 
vi gör små val i vardagen, och är de männ-
iskor vi trivs med att vara, växer självförtro-
endet. För att ringa in vilka områden i livet 
som faktiskt behöver mest fokus just nu, gil-
lar jag till exempel övningen Livshjulet. ❧

Energitjuvar gör du såhär: Ta två papper och rita en 
cirkel i mitten på varje. Skriv ditt namn i cirklarna. På det 
ena pappret skriver du sedan olika företeelser i ditt liv 
som du upplever dränerar dig på energi, som tar mer än 
de ger. Det kan vara arbetsuppgifter, relationer, organisa-
tioner, situationer, tankemönster, aktiviteter du ägnar 
dig åt av artighet… Till dessa ord tecknar du pilar ut ur 
cirkeln med ditt namn – energiförlust. 

På det andra pappret skriver du sådant som tillför dig 
energi och glädje – relationer, goda vanor, hunden, din 
cykel, allt möjligt du tycker om. Här ritar du pilar in till 
centrumcirkeln – energitillförsel. Vissa saker eller männ-
iskor skriver du kanske in på båda pappren, med både pil 
ut och pil in. 

Tänk inte för mycket när du gör själva övningen. Titta 
på den efteråt. Hur ser det ut? Hur är fördelningen i mitt 
liv mellan närande och tärande? Vad ska jag fokusera på? 

– Nu ser du svart på vitt hur det ser ut – tål det eller 
gör något åt det! Att gnälla gör ingenting bättre, säger 
Gudrun. Det handlar om att göra val – kanske ska man 
helt välja bort vissa saker, i andra fall gäller det att välja 
om sitt förhållningssätt till det som dränerar. Ingen är 
perfekt, och det håller inte att konsekvent reta sig på 
nära och kära. När jag tittar närmare på varför och hur 
olika saker dränerar mig kan det ge nya insikter om hur 
jag förhåller mig till verkligheten. 

Livshjulet gör du såhär: Rita en cirkel som du delar in 
i ”tårtbitar” med olika områden som påverkar ditt liv. 
Använd etiketterna i förslaget eller byt ut mot annat som 
är relevant för dig. Utgå från mitten och teckna in en linje 
som mäter hur bra du trivs med just denna aspekt av 
ditt liv – mitten är 0 % och ytterkanten 100 %. Fyll i varje 
tårtbit för sig, utan att jämföra bitarna med varandra. 
Teckna därefter in linje i en annan färg, som visar hur du 
skulle vilja att de här bitarna såg ut om tre år. Titta på 
bilden efteråt. 

– Var är den största skillnaden mellan vad du upplever 
idag och vad du önskar? Det är det du behöver fokusera 
på! säger Gudrun. Det är inte realistiskt att gå från  

10 till 100 på alla bitarna på en gång. 
Livshjulet hjälper oss att se, helt 

konkret, hur vår verklighet skiljer sig 
från vad vi faktiskt vill. Vi är vanemän-
niskor, vi måste tänka långsiktigt. På 
vilka områden hindrar våra vanor oss 
att leva det liv vi vill? Vi kan ta fram 
livshjulet igen och igen genom åren 
och se hur livet förändrats, det är ett 
levande dokument liksom livet är en 
färskvara! Livshjulet är ett redskap för 
att navigera, och grunden för allt mitt 
arbete, konstaterar Gudrun.

Energitjuvar

Livshjulet

Text Sandra Grundstoff
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