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Inledning
Övningshäftet du håller i handen är kopplat till det kompendium som är framtaget för tvådagars
kommunikationsseminarier om motiverande samtal (MI). En utbildning som ges inom ramen för
Energimyndighetens projekt Incitament för energieffektivisering. Övningarna och
presentationsmaterialet används under utbildningen av MI-ambassadörer samt under de
utbildningsinsatser som ambassadörerna själva har möjlighet att genomföra för sina kollegor på sina
respektive arbetsplatser.
Detta övningshäfte (del 1) innehåller övningar och arbetsblad inklusive instruktioner till övningarna
med syfte att underlätta för er ambassadörer att kunna genomföra övningar på egen hand efter
seminariedagarna. I ett annat övningshäfte (del 2) återfinner du diskussionsunderlag, förslag och facit
för några av övningarna. Ett tredje övningshäfte (del 1 utan instruktioner) kan delas ut vid senare
utbildningsinsatser av kollegor. Alla tre övningshäften liksom kompendium och presentationsbilder
kommer finnas tillgängliga för nedladdning via projektets kontaktperson på länsstyrelsen. Materialet
finns även tillgängligt på incitaments samarbetsyta. Man kan även beställa det genom
incitament@energimyndigheten.se. Den brevlådan kommer vara öppen hela projektperioden (fram till
2019-12-31).
De som har genomfört seminariedagarna och utarbetat kompendium, övningshäfte och
presentationsmaterial är:
Hans Wickström, psykolog och jägmästare
MeetMe Psykologkonsult AB
www.meetmeab.se | hans.wickstrom@kbtanalys.se | 0760-457500
Lars Forsberg, psykolog och Med dr/Ph D,
MIC Lab AB
www.miclab.se | lars.forsberg@miclab.se | 0736-923050
Författarna har under arbetets gång haft en kontinuerlig dialog med Energimyndigheten och
länsstyrelserna, i synnerhet Malin Karlsson på länsstyrelsen i Västra Götaland har bidragit med
kulturkompetens, goda råd och exempel.
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Del 1.Övningar och arbetsblad
Övningar kapitel 2

Övning 2 A

Be deltagarna att tyst för sig själva tänka på ett dilemma som de har haft i livet, och som de inte har
berättat om för någon annan. Du kan uttrycka dig ungefär så här:
Du har debatterat med dig själv länge, ingen vet något om dina funderingar. Du kanske får ångest
när du tänker på det, eller skäms, känner skuld? Du kanske tänker att ingen kan hjälpa dig eller
förstå dig. Du är osäker.
Du frågar dig själv vad du ska göra? Dilemmat dominerar dina tankar. Eftersom du inte kommer
fram till något själv har du bestämt dig för att ta hjälp av någon för att kunna lösa ditt dilemma: en
kamrat, en kollega eller ett proffs.
Deltagarna får nu cirka 30 sekunder på sig att tyst för sig själva komma på ett dilemma.
Du säger sedan:
Utan att diskutera med någon annan skriver du ned:
• Vilka är de viktigaste egenskaperna denna person ska ha? Vad skulle vara hjälpsamt?
• Vad får personen absolut inte göra, inte säga?

Deltagarna får nu cirka 3 minuter på sig att skriva ned sina tankar kring fråga 1 och 2 i tabell nedan.
Fråga 1. Vilka är de viktigaste egenskaperna denna person ska ha? Vad skulle vara hjälpsamt?

Fråga 2. Vad får personen absolut inte göra, inte säga?

Efter att övningen slutförts leder du som ambassadör en diskussion kring de svar som skrivits ned och
motiven därtill, du ser till att alla kommer till tals och du sammanfattar svaren.
Diskussionsunderlag återfinns i nästa kapitel i detta övningshäfte.
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Övning 2 B

Först sker en demonstration 2 B 1, därefter övning 2 B 2.

2B1
Som ambassadör demonstrerar du hur en inspektör kan inleda en inspektion på ett MI-förenligt vis
hos Svets och Fräs AB. (Som ambassadör beskriver du förutsättningar i rutan nedan, texten kan även
visas på projektorduken). Inspektören i exemplet följer riktlinjer i engagerandeprocessen, klargör sina
två roller samt försöker involvera företagaren i planeringen av besöket. Du klargör för deltagarna att
det är andemeningen som är det centrala, inte att formulera sig exakt på detta vis.
Förutsättningar inför inspektion på Svets och Fräs AB
Besöket gäller en mekanisk verkstad med metallbearbetning. De har inte fyllt i självskattningen.
Företagaren är stressad, ser inte poängen med självskattningen och tycker att energi är en ickefråga
även om de hört talas om att det finns enkla åtgärder. Inspektören har aviserat sin inspektion i god tid
och erbjudit företagaren att välja lämplig tid för inspektionen. Företaget har inte svarat och inspektören
är medveten om att självskattningen inte heller är besvarad. Vid besöket träffar inspektören en man
som är både VD, miljöansvarig, maskintekniker och personalansvarig. En maskin har just gått sönder
och en kund har ringt en stor brådskande order på morgonen. En anställd är sjuk och man låg redan
innan efter med leveranserna ut till kund.
Inspektören säger:
”Jag heter NN och kommer från miljökontoret. Vi har ju en inspektion inbokad idag men jag förstår
att jag kommer olämpligt. Inspektionen innebär att jag måste ta av er värdefulla tid och som ni
säkert vet kostar tillsynen pengar också. Det är min uppgift att kontrollera att våra gemensamma
miljölagar följs. En annan roll jag har är att informera om möjliga miljöförbättringar. Om du är
intresserad berättar jag gärna lite om hur man som företag kan spara pengar på att använda energi
effektivare och samtidigt bli miljövänligare.”
Hur mycket tid kan du nu avsätta tillsammans med mig för de här frågorna idag? Om vi inte hinner
gå igenom allt, vilka delar ska vi prioritera?

2B2
Efter demonstrationen 2 B 1 leder du som ambassadör övning om hur inspektören inleder inspektionen
vid Lackalätt AB. Du låter deltagarna läsa vinjetten från Lackalätt AB (på projektorduken och/eller i
kompendiet nedan) på några rader som beskriver företaget och situationen när inspektören kommer till
företaget. Deltagarna delar upp sig i par och antar varsin roll som företagare och inspektör. Båda
rollerna läser vinjetten och förbereder sig ett par minuter.
Inspektören rollspelar inledningen av inspektionen på företag B och företagaren svarar så naturligt
som möjligt utifrån de förutsättningar som angetts i vinjetten.
Som ambassadör har du möjlighet att delta som observatör i en av grupperna. Övriga grupper får ingen
feedback annan än sin egen. Som observatör är du uppmärksam på yttranden som inverkar positivt
eller negativt på partnerskap samt på det empatiska lyssnandet. Du frågar först den som varit inspektör
om hur rollen upplevdes. Sedan ger du exempel på yttranden som inspektören sagt under rollspelet
som inverkar positivt och som visar att inspektören utforskade och lyssnande på företagaren samt
exempel på yttranden som inverkar positivt på partnerskap. Därefter ger du som ambassadör exempel
på någon del i samtalet som kunde förbättras.
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Nästa steg är att byta roller så att företagaren får rollspela inspektör och vice versa. Du byter också
grupp och följer noga rollspelet för att kunna ge positiv feedback till inspektören och kunna ge ett
exempel på vad som kan göras bättre.
När båda i en grupp övat att inleda inspektionen vid företag B (2 x cirka 5 minuter) summerar du som
ambassadör hur man kan inleda en inspektion så att partnerskap och empatiskt lyssnande praktiseras
vid inledningen av en inspektion. Förslag på inledning ges i kapitel 2 i detta häfte.
Förutsättning inför inspektion på Lackalätt AB
Lackalätt AB är ett verkstadsföretag med lackeringsverksamhet. Det är en C-verksamhet, det vill säga
anmälningspliktig enligt miljöbalken, en legotillverkare med cirka 25 anställda. De har en total
energianvändning på knappt 750 MWh per år. Energikonsumtionen går främst till uppvärmning av
ventilationsluft till lackbox och tryckluftsanvändning. Företaget har en positiv inställning till tillsynen,
är ofta engagerade och pratar mycket under besöken. Man vill oftast följa det tillsynspersonalen
uttrycker men behöver ibland en knuff för att komma igång. Även om de är medvetna om många
risker och möjligheter kopplade till energikonsumtion har företaget inget strukturerat arbete kring
dessa frågor. Det har på senare tid kommit alltmer kundkrav som gör att man sneglar på
diplomering/certifiering. Mycket arbete och kostnader gör att man är tveksam till större insatser. En
verkstadschef på företaget möter inspektören. Verkstadschefen är förberedd på inspektörens ankomst
och självskattningen är ifylld.
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Övningar kapitel 3

Övning 3 A
Öva på öppna och slutna frågor

3A1
Dela in gruppen i par, en antar rollen som inspektör och en som företagare. Båda rollerna börjar med
att läsa förutsättningarna för besöket på Lackalätt AB (se rutan nedan). Övningen inleds med att var
och en för sig skriftligt formulerar slutna och öppna frågor på de angivna teman i arbetsbladet nedan.

3A2
När båda skrivit ner sina frågor ber du deltagarna att utföra ett rollspel mellan inspektör och
företagare. Rollspelet inleds med att inspektören först ställer de slutna frågorna till företagaren samt
därefter ställer de öppna frågorna. Företagaren svarar på en fråga, inspektören går därefter vidare till
nästa fråga utan att utveckla svaret vidare. Poängen med övningen är att uppmärksamma eventuella
olikheter i sättet att svara. Efter att den första inspektören ställt sina slutna och öppna frågor byter man
roller och gör om samma övning. Som ambassadör är du uppmärksam observatör till paren som övar
och växlar grupp efter avslutad feedback på rollspel.

3A3
Efter att båda i paret ställt sina frågor till varandra avslutar du med att leda en diskussion om hur
deltagarna uppfattar funktionen med öppna respektive slutna frågor i en inspektion.
Förutsättning Lackalätt AB
Lackalätt AB är ett verkstadsföretag med lackeringsverksamhet. Det är en C-verksamhet, det vill säga
anmälningspliktig enligt miljöbalken, en legotillverkare med cirka 25 anställda. De har en total
energianvändning på knappt 750 MWh per år. Energikonsumtionen går främst till uppvärmning av
ventilationsluft till lackbox och tryckluftsanvändning. Företaget har en positiv inställning till tillsynen,
är ofta engagerade och pratar mycket under besöken. Man vill oftast följa det tillsynspersonalen
uttrycker men behöver ibland en knuff för att komma igång. Även om de är medvetna om många
risker och möjligheter kopplade till energikonsumtion har företaget inget strukturerat arbete kring
dessa frågor. Det har på senare tid kommit alltmer kundkrav som gör att man sneglar på
diplomering/certifiering. Mycket arbete och kostnader gör att man är tveksam till större insatser. En
verkstadschef på företaget möter inspektören. Verkstadschefen är förberedd på inspektörens ankomst
och självskattningen är ifylld.
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Arbetsblad öppna & slutna frågor
Tema
Slutna frågor
Att ändra system för
uppvärmning av lackbox

Öppna frågor

Att företaget har förbättrat
belysningen
Att företaget har fyllt i
självskattningen och vilka
slutsatser som dras
Att företaget kan arbeta
strukturerat med energifrågorna

Övning 3 B
Öva på enkla och komplexa reflektioner

Dela upp deltagarna i par, företagare och inspektör. Båda läser först förutsättningarna från Lackalätt
AB (se rutan ovan under övning 3 A).

3B1
Du ber alla i gruppen att formulera enkla och komplexa reflektioner för inspektören på angivna teman
i arbetsbladet nedan.
Arbetsblad Enkla och Komplexa reflektioner
Vem
Tema
Företagare:
”Jag har funderat på att certifiera företaget.”
Inspektör:

Inspektör:

Företagare:
Inspektör:

Inspektör:

Vad
Enkel
reflektion

Komplex reflektion

”En del kunder frågar om vi är certifierade.”
Enkel
reflektion

Komplex reflektion
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3B2
Nu ber du paren att rollspela. Du ber företagaren att inleda med ett av de angivna teman som finns i
arbetsbladet. Inspektören inriktar sig på att helst bara svara företagaren med enkla och komplexa
reflektioner under ett fyra minuter långt samtal med företagaren. Efter fyra minuter byter deltagarna
roller. Du ber företagaren att underlätta övningen genom att bidra med nya kommentarer som
inspektören kan reflektera på. Som ambassadör är du uppmärksam observatör medan de två i en grupp
övar. Om den övande inspektören ställer frågor istället för att göra reflektioner så avbryter du och ger
exempel på reflektioner. När du hör att inspektören kan göra reflektioner byter du till nästa par.

3B3
Slutligen leder du som ambassadör en diskussion kring vilken funktion enkla respektive komplexa
reflektioner har i en inspektion.

Övning 3 C
Öva på att göra sammanfattningar.

3C1
Du ber paren som gjorde förra övningen att fortsätta öva tillsammans. Den förra övningen innebar att
svara företagaren med enkla och komplexa reflektioner under ett fyra minuter långt samtal. Det förra
samtalet fortsätter i den här övningen. Du ger till att börja med båda deltagarna en minut på sig att
tänka igenom hur de väljer att sammanfatta det företagaren sagt eller menat i den förra övningen. De
två deltagarna turas sedan om att rollspela inspektör och att göra en sammanfattning. Som ambassadör
är du är som vanligt en uppmärksam observatör.

3C2
Du avslutar med att hålla en kort diskussion om vilka sammanfattningar som gjorts och om betydelsen
av sammanfattningar.
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Övningar kapitel 4

Övning 4 A

4A1
Du delar in gruppen i par med varsin roll, inspektör och företagare. Övningen börjar med att
inspektören presenterar sig och därefter fortsätter med att kartlägga agenda. Innan övningen genomförs
får deltagarna titta igenom scenariot (Lackalätt AB, se rutan nedan) och förbereda sig under en minut.
Paret byter roller och gör samma övning. Som ambassadör är du observatör.

4A2
Som ambassadör sammanfattar du och leder diskussion kring de kartläggningar av agenda som gjorts i
övningen ovan. Förslag på dialog återfinns under kapitel 2 i detta häfte.
Scenario och förutsättningar företag B, Lackalätt AB
Lackalätt AB är ett verkstadsföretag med lackeringsverksamhet. Det är en C-verksamhet, det vill
säga anmälningspliktig enligt miljöbalken, en legotillverkare med cirka 25 anställda. De har en total
energianvändningen på knappt 750 MWh per år. Energikonsumtionen går främst till uppvärmning
av ventilationsluft till lackbox och tryckluftsanvändning. Företaget har en positiv inställning till
tillsynen, är ofta engagerade och pratar mycket under besöken. Man vill oftast följa det
tillsynspersonalen uttrycker men behöver ibland en knuff för att komma igång. Även om de är
medvetna om många risker och möjligheter kopplade till energikonsumtion har företaget inget
strukturerat arbete kring dessa frågor. Det har på senare tid kommit alltmer kundkrav som gör att
man sneglar på diplomering/certifiering. Mycket arbete och kostnader gör att man är tveksam till
större insatser. En verkstadschef på företaget B möter inspektören. Verkstadschefen är förberedd på
inspektörens ankomst och självskattningen är ifylld.
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Övningar kapitel 5

Övning 5 A

Som ambassadör visar du listan nedan på projektorduken och/eller på papper. Du ber deltagarna att
bedöma huruvida det dom hör är förändringstal eller bibehållandetal, du ber dom att klappa i händerna
om de hör ett förändringstal och trumma i bordet om de hör bibehållandetal. Om det är varken eller
säger du att de inte gör någonting. Målbeteendet är energieffektivisering. Facit finns under kapitel 2.
Lista över 15 yttranden:
Nr Yttrande
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jag tycker vi borde göra en energikartläggning!
Det finns inga skäl att lägga ut pengar på en
kartläggning
Min granne har gjort en energikartläggning
Jag tror inte vi kan vinna så mycket
Om det inte hade krävt så mycket arbete så hade
vi gjort det
Vi skulle behöva få ner våra elkostnader
Jag tycker vi alla ska bidra till ett hållbart
samhälle
De stora företagen har säkert mycket att tjäna,
men tveksamt för oss
Vi vet vad vi kan göra för att minska
energiförbrukningen
Om vi bytte panna så skulle det säkert göra
skillnad
Jag är inte säker på att det faktiskt har skett
någon klimatförändring,
Vi kan inte göra mer än vi gjort
Man vill ju ändå bidra på nått vis
Det är för mycket pappersarbete men om det kan
ge resultat så borde vi kanske prova
Vi har haft en elfirma här för att kolla
belysningen

Förändringstal (klappa)

Neutralt

Bibehållandetal (trumma)
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Övning 5 B

Be deltagarna att läsa vinjetten nedan från Lackalätt AB (finns i rutan nedan, du kan också visa bild på
skärm) som på några rader beskriver en situation på företaget som företagaren kommenterar och där
det potentiellt finns att vinna på någon åtgärd. Du ber deltagarna att skriva ned förslag på att locka
fram förändringstal i övningsbladet nedan, varje deltagare använder ett av sätten som beskrivs, du
fördelar sätten bland deltagarna, alternativt låter deltagarna välja fritt. Efter cirka fem minuter leder du
som ambassadör diskussion om olika sätt att locka fram förändringstal.
Vinjett:
En situation på Lackalätt AB som den miljöansvarige kommenterar. Företaget har en ganska hög
energikonsumtion.
Vi har jobbat en hel del med energieffektivisering även om vi inte har gjort nån plan. Vi har till
exempel investerat i belysningen där vi har installerat sensorer och det är mycket bättre nu. Vi har
även funderat på det här med tryckluften, om det skulle vara värt att kolla upp om det läcker. Men
jag tror inte det kan vara så allvarligt, vi hör ju ingenting och man får ju ett fantastiskt öra för olika
maskiner och ljud när man går här hela dagarna. Jag har ju hört att det kan finnas mycket att tjäna
hos dem där läckagen är stora. Sen har vi ju detta med vår oljepanna, en gammal trotjänare som
tuggar på och går riktigt bra faktiskt, en jättekostnad om vi skulle behöva byta den.

Formulera i rutan nedan förslag på frågor som lockar fram förändringstal om att:
- arbeta strukturerat med energifrågorna
- kolla tryckluften
- byta oljepanna
Jag har använt följande strategi (av 1-6 på sidan 34-35 i seminariekompendiet):

Övning 5 C
Öva på att känna igen och svara på förändringstal och bibehållandetal.

Övningen sker i två steg:
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5C1
Du ber deltagare att läsa igenom alla tre dialoger, först INLEDNING, och där stryka under och i den
fjärde kolumnen med ett kryss notera MI-förenliga inslag (MI-för), som de uppfattar från inspektörens
sida. Efter detta läser deltagarna de andra två dialogerna, först ALT A, därefter ALT B. (Det är alltså
samma besök, med samma inledning, fast med två alternativa fortsättningar). Du ber dem att under
genomläsningen av ALT A och ALT B stryka under och göra en markering i fjärde kolumnen,
antingen förändringstal (F) eller bibehållandetal (B). Efter deltagarna gjort detta under cirka 15
minuter leder du som ambassadör en diskussion: Vilka MI-förenligheter finner deltagarna i
inledningen? Skillnader mellan de två fortsättningsalternativen? Vad har man hittat? Hur starkt
förändrings- och bibehållandetal är det?
Målbeteendet vid besöket är energieffektivisering avseende uppvärmning, ventilation, belysning. Det
behöver du veta för att kunna bedöma om något är förändringstal respektive bibehållandetal.

5C2
Du ber nu deltagarna att i den femte kolumnen (kommentarer) skriva förslag på hur man kan svara på
både förändringstal och bibehållandetal i syfte att främja respektive dämpa. Efter deltagarna gjort
detta under cirka 5 minuter leder du som ambassadör en diskussion: Ni går igenom konkreta förslag.
(Längst bak i kapitel 2 finns facit).
Dialoger
Bakgrund: Besök på den mekaniska verkstaden Svets och Fräs AB
INLEDNING
Rad

Vem

1

Insp

2

För

3

Insp

4

För

5

Insp

6
7

För
Insp

8
9

För
Insp

Yttrande
(stryk under MI-förenliga yttranden från
inspektören)
Hej, jag heter NN och kommer från
kommunen. Det var vi som talades vid i
telefon om att kunna energieffektivisera på
företaget. Vi enades om att träffas idag. Hur
ser det ut för dig, hoppas det fortsatt passar?
Ojdå, var det nu?! Jaha, vad gör vi då. Vi
har det rätt körigt nu, en maskin gick sönder
här på morgonen och vi är en man kort idag.
Okej. Det har kört ihop sig ordentligt och
det är mycket du måste få fixat idag och
dessutom en man kort, inte den lämpligaste
dagen att få besök av mig.
Det går ju aldrig att veta innan, det är så att
vara företagare i den här branschen, händer
alltid nått, det står aldrig still.
Ni blir bra på att improvisera och lösa
problem.
Jo det måste man vara.
Om jag håller mig så kort som möjligt, kan
det funka för oss att prata en stund idag?
Jo men en stund ska funka.
Det uppskattar jag. Hur lång tid har du
möjlighet att avsätta?

MI-för,
sätt X

Kommentarer
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10
11
12
13

För
Insp
För
Insp

Hinner vi till klockan 11, det är 45 minuter?
Jag lovar att vi är klara klockan 11.
Det låter bra.
Jag tänker att vi fokuserar på det som kan
vara mest intressant för Er. Vad har du själv
tänkt på sedan vårt samtal?
14
För
Inget direkt, har inte tänkt så mycket alls om
jag ska vara ärlig. Vi är ju ett litet företag
och jag tror inte vi kan göra så mycket åt
vår energiförbrukning. Dessutom har vi inte
råd med en massa investeringar.
15
Insp Om du vill kan jag berätta lite vilka
möjligheter som kan finnas och hur andra
liknande företagare har gjort för att lyckas
med effektiviseringsåtgärder. Vad tror du?
Samtalet fortskrider, man har gått runt en stund i verkstaden och i de stora lagerlokalerna,
avslutningsvis vägleder inspektören företagaren i samtalet så att fokus hamnar kring målbeteendena
energieffektiv uppvärmning, ventilation och belysning.

ALT A
Rad

Vem

16

Insp

17

För

18

Insp

19

För

20

Insp

21

För

22

Insp

23

För

Yttrande
Stryk under förändringstal (F) och
bibehållandetal (B) hos företagaren
När vi nu gått runt och tittat på era lokaler och
pratat om det vi sett så undrar jag om det är ok
att prata om vilka möjligheter ni ser att
effektivisera? Vi kom överens om att vara klara
senast klockan 11 så vi har 15 minuter på oss
nu. Vad säger du, är det intressant för dig?
Klart det är intressant men jag är fortsatt
tveksam till att det ger något, är det inte främst
större verksamheter där det är aktuellt?
Det är intressant men du känner dig tveksam till
att ni skulle tjäna på det, att det mer är en fråga
för större företag.
Ja, precis. För oss måste det alltid vara värt den
tid och de pengar vi lägger ner. Vi har små
marginaler.
Om ni ska lägga ner resurser på detta måste ni
vara säkra på att det lönar sig.
Ja, du vet hur det är med ett litet företag i
verkstadsbranschen, det är inte lätt att överleva.
Det måste ju du sett som varit runt mycket.
Det är kämpigt att vara företagare. Man måste
verkligen göra prioriteringar.
Ja exakt, och då är det mycket som slåss om vår
tid och våra pengar.

F/B?

Kommentar
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24

Insp

25

För

26

Insp

27

För

28

Insp

29

För

Ni måste vara selektiva. Vad tänker du då om
detta vi sett under rundvandringen. Vad kunde
vara intressant att ta upp?
Tja, detta med lamporna. Vi har ju som du själv
sett enorma lokaler och ibland undrar jag om vi
lyser upp onödigt mycket. Men samtidigt så drar
det ju så mycket energi om man ska hålla på att
släcka och tända varje gång man går in i och ut
ur lokalerna. Och de här nya LED-lamporna tar
ju evigheter att tända. Det funkar inte hos oss.
Och så mycket el vet jag inte om det handlar
om.
Du tror att det drar mycket mer energi när man
släcker och tänder lysrör och du är heller inte
säker på hur väl LED-lampor funkar. Och detta
har gjort att ni inte funderat vidare på några
förändringar i belysningen
Nej precis, det är ju vad jag hört. Så det har inte
känts så angeläget att tänka vidare.
Det är klart, ni har gjort det som ni tänkt varit
bäst för företaget.
Så är det.

ALT B
Rad

Vem

30

Insp

31

För

32

Insp

33

För

34

Insp

35

För

Yttrande
Stryk under förändringstal (F) och
bibehållandetal (B) hos företagaren
När vi nu gått runt och tittat på era lokaler och
pratat om det vi sett så undrar jag om det är ok
att prata om vilka möjligheter ni ser att
effektivisera? Vi kom överens om att vara klara
senast klockan 11 så vi har 15 minuter på oss.
Vad säger du, är det intressant för dig?
Klart det är intressant men jag är fortsatt
tveksam till att det ger något, är det inte främst
större verksamheter där det är aktuellt?
Det jag tror kan utgöra Era främsta möjligheter
är uppvärmningen, ventilationen och
belysningen. Vad tänker du själv?
Ja, något är väl möjligt att göra. Frågan är hur
värt det är att lägga ner tid och pengar.
När du säger att det är möjligt, vilken del av er
energiförbrukning ser Du störst potential i?
Tja, detta med lamporna. Vi har ju som du själv
sett enorma lokaler och ibland undrar jag om vi
lyser upp onödigt mycket. Men samtidigt så drar
det ju så mycket energi om man ska hålla på att
släcka och tända varje gång man går in i och ut
ur lokalerna. Och de här nya LED-lamporna tar
ju evigheter att tända. Det funkar inte hos oss.

F/B?

Kommentar
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36

Insp

37

För

38

Insp

39

För

40

Insp

41

För

42
43

Insp
För

44

Insp

45

För

Och så mycket el vet jag inte om det handlar
om.
Du funderar över hur mycket ni kan tjäna. Vill
du att jag berättar lite kort om vilka olika
belysningssystem som finns? Dess för- och
nackdelar. Sen använder du den informationen
som du vill.
Varför inte, jag är ingen expert själv. Om vi kan
göra nått vettigt så vore det bra.
Ni har äldre belysning i lokalerna som ni låter
vara på hela tiden för ni tänker att det kostar
mer att tända och släcka. Det är en vanlig
uppfattning men det drar mindre energi om man
släcker. Och när det gäller LED-lampor finns
idag sådana som tänds omgående och som drar
betydligt mindre energi än den gamla sortens
lysrör. De kan även behovsstyras för era behov.
Om man byter från T8 lysrör till LED-belysning
med dagsljusstyrning och närvarokontroll kan
man spara så mycket som 90% av
energianvändningen. Hur låter detta tycker du?
Jadu, det låter väldigt positivt om det är som du
säger. Men LED-lamporna vi har hemma är ju
extremt långsamma.
Utvecklingen har gått snabbt, du är inte ensam,
många känner inte till detta.
Det låter ju mycket intressant, detta vill jag titta
närmare på.
Du låter bestämd, vad tänker du att du ska göra?
Jag vill ta reda på vad vi skulle behöva och vad
det kostar.
Vill du ha lite information kring detta så kan jag
lämna det?
Gör gärna det.
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Övning 5 D
Utforska och förstärka drivkrafter
(Görs efter hela teorigenomgången, efter 5 C)

Du förklarar för deltagarna att de alla gemensamt och samtidigt ska agera inspektörer och att du som
ambassadör agerar företagare. Alla börjar med att läsa vinjetten i rutan nedan (samma som i övning 5
A), du kan även visa den på projektorduken. Efter detta ber du inspektörerna att använda någon av
bilderna över potentiella värderingar eller över potentiella mål och drivkrafter hos företagare”
(samma som bilderna 5.5 och 5.6 i seminariekompendiet). Du ber dem turas om att locka fram
förändringstal för de målbeteenden som nämns, det vill säga fråga hur företagaren resonerar kring
olika potentiella drivkrafter eller mål kopplat till målbeteendena. Du ber inspektörerna att vara
uppmärksamma på partnerskapet och att utforska på ett respektfullt och otvunget sätt. Om du som
företagare uttrycker förändringstal ber du inspektören att förstärka detta. Efter 5–10 minuter leder du
som ambassadör en diskussion kring hur man kan lyfta fram och ställa frågor kring drivkrafter samt
hur man kan svara på förändringstal.
Vinjett:
Företag inom verkstadsindustrin med ganska hög energianvändning.
Vi har jobbat en hel del med energieffektivisering även om vi inte har gjort nån plan. Vi har till
exempel investerat i belysningen där vi har installerat sensorer och det är mycket bättre nu. Vi har
även funderat på det här med tryckluften, om det skulle vara värt att kolla upp om det läcker. Men
jag tror inte det kan vara så allvarligt, vi hör ju ingenting och man får ju ett fantastiskt öra för olika
maskiner och ljud när man går här hela dagarna. Jag har ju hört att det kan finnas mycket att tjäna
hos dem där läckagen är stora. Sen har vi ju detta med vår oljepanna, en gammal trotjänare som
tuggar på och går riktigt bra faktiskt, en jättekostnad om vi skulle behöva byta den.
Målbeteenden:
- arbeta strukturerat med energifrågorna
- kolla tryckluften
- byta oljepanna
Jag vill agera
miljövänligt
och hållbart!

Jag vill ha
driftsäker
produktion!

Jag vill ha en
bra
arbetsmiljö!

Jag vill vara
ansvarstagade!

Företagare

Jag vill vara
en attraktiv
arbetsgivare!

Jag vill följa
lagen!

Jag vill ha en
god ekonomi!
Jag vill ha ett
starkt
varumärke!

Bild 5.5: Potentiella värderingar hos företagaren.
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Värderingar

Mål och drivkrafter
Bättre miljö idag och i framtiden, biologisk mångfald

Jag vill agera miljövänligt och
hållbart

Ett hållbart samhälle, jag kan titta mina barn och barnbarn i ögonen
Framtida generationer har en god livsmiljö, minskat avtryck på klimat
och miljö, minskade CO2-utsläpp och föroreningar

Jag vill vara ansvarstagande
Ett samhälle där alla drar sitt strå till stacken för energi- och miljöfrågor
Följa lagar och rekommendationer
Jag vill följa lagen
Är förberedd för framtida förändringar – lagar och krav
Minimera energikostnader – mindre känsliga för energipris
Jag vill ha en god ekonomi
Minskat beroende av energikälla
Ökad konkurrenskraft
Jag vill ha ett starkt varumärke
Gå med vinst
Jag vill vara en attraktiv
arbetsgivare

Lägre produktionskostnader, driftskostnader, kompetenta medarbetare
som värnar företaget
Effektivare resursanvändning, vatten, kemikalier, råvaror

Jag vill ha en bra arbetsmiljö

Ett företag som signalerar något positivt för kunder, gott exempel,
inspirationskälla
Medarbetarna är stolta över att jobba här

Jag vill ha en driftsäker
produktion

Medarbetare trivs med att komma till jobbet
Miljön är säker, inga olyckor sker
Man mår inte dåligt av att vistas på arbetsplatsen: temperatur, ljus, ljud
Ökad produktivitet

Bild 5.6. Potentiella värderingar, mål och drivkrafter hos företagare.

19 (27)
Datum

2017-10-16
Övningar kapitel 6

Övning 6 A

Som ambassadör demonstrerar du inför gruppen två exempel på informationsutbyte med temat uthållig
livsstil (manus nedan), du tar hjälp av en av deltagarna som motläsare. Med hållbar livsstil menas här
de konsumtionsval man som privatperson gör i vardagen och som påverkar hållbarheten avseende
både miljö och hälsa, till exempel val av mat och transportsätt. När demonstrationerna är klara ber du
deltagarna att börja med att fundera själva ett par minuter, och att fylla i rutan nedanför exemplen: Vad
är skillnader mellan de två exemplen? För- och nackdelar? Vad konkret gör rådgivaren annorlunda?
Vad i exemplen är förenligt respektive oförenligt med MI? Efter deltagarna funderat ett par minuter
leder du en diskussion där deltagarna reflekterar på det de hört och kopplar till informationsutbyte i
allmänhet.
Exempel 1
Livsstilsrådgivare
Jag skulle vilja prata med dig om din livsstil, om
den är uthållig eller inte.

Privatperson
Jaha, ok.

Det första jag tänker på är miljön, tänker du på
den någonting när du reser?
Ja, jo det gör jag väl.
Man kan till exempel välja tåg oftare, istället för
att flyga. Där finns mycket att vinna. Gör du det
när du reser?
Nja jag reser en del med flyg, semesterresor
mest. Annars tar jag ofta tåget.
Flyget bidrar mycket mer till växthuseffekten,
den släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än
tåget om man åker från Stockholm till Göteborg.
Ojdå!
Det bästa du kan göra är att ta tåget så ofta du
kan och helst välja bort flyget. Kan du tänka dig
det?
Nja, det vet jag inte, välja bort är svårt
Exempel 2
Livsstilsrådgivare
Jag undrar om det här med en uthållig livsstil, är
det ok för dig att prata en stund om det?

Privatperson
Javisst, det är ok

Så bra, tack. Jag tänker tex på detta med miljön
och resandet. Hur tänker du kring det?
Jamen, det är klart att man påverkar miljön
jättemycket beroende på hur man väljer att resa.
Hur tänker du själv kring valet mellan tåg och
flyg?
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Jag vet ju att flyget är betydligt mer negativt för
miljön.
Det har du förstås helt rätt i. Har du någon aning
om hur mycket mer negativt?
Nej, mycket skulle jag tro.
Flyget släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid
än tåget om man åker från Stockholm till
Göteborg. Vad tänker du om det?
Det är fruktansvärt stor skillnad.
Hur ser du på ditt eget resande kopplat till denna
siffra?
Klart, jag skulle vilja minska flygandet
Vad är skillnader mellan de två exemplen? För- och nackdelar? Vad konkret gör rådgivaren
annorlunda? Vad i detta är förenligt respektive oförenligt med MI?

21 (27)
Datum

2017-10-16
Övning 6 B
(Görs efter man gått igenom MI-förenliga och MI-oförenliga sätt att ge information på)

Du ber deltagarna att i tabellen nedan skriva ner ett exempel för varje sätt att ge information. Temat
för informationen är att förmedla fördelar med att jobba med energiledning. Förslag finner du i kapitel
2.
Sätt att informera på

Här beskrivs situation:
Företaget befinner sig på steg 1 i energitrappan. De har fördelat
ansvaret för miljöfrågorna och har viss kunskap om hur stor
energianvändningen är på en övergripande nivå, men ingen
kartläggning och uppföljning sker, ingen särskild energiansvarig.
Du vill som inspektör förmedla att de kan vinna på att jobba
strukturerat med energifrågan

Konfrontera
(MI-oförenligt)

Övertala
(MI-oförenligt)

Ge information neutralt
(MI-förenligt)

Övertala med tillstånd
(MI-förenligt)

Övning 6 C
Du delar upp deltagarna i par, en agerar rådgivare och en är sig själv. Rådgivaren använder två manus
(du ger dem tillgång till ett manus i taget) kring hållbar livsstil, liknande övning 6 A men annat ämne i
fokus. Samma person i rollen som rådgivare båda gångerna. Efter övningen håller du som ambassadör
i en efterföljande diskussion.
De två manusen och detaljerad förklaring till hur övningen genomförs och följs upp återfinns i kapitel
2 i detta häfte.
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Övning 6 D

Feedback på kartläggning
Du delar upp deltagarna i par. Först börjar den ena personen i paret att agera inspektör och den andre
företagare. Efter första övningen byter deltagarna roller. Nedan finns två bilder, en tabell över
energianvändningen på Lackalätt AB och en åtgärdslista för Lackalätt AB (de gröna raderna). Innan
första övningen får båda två bekanta sig ett par minuter med det första materialet, tabellen, samt
sammanfattningen av MI-förenliga inslag i feedbacken. Härefter ber du inspektörerna att ge en MIförenlig feedback på energianvändningen. Deltagarna får sedan byta roller, först bekanta sig med det
andra materialet, åtgärdslistan, och därefter öva på att ge en MI-förenlig feedback på åtgärdslistan
(obs, de gröna raderna). Avslutningsvis leder du som ambassadör en diskussion kring viktiga aspekter
när man vill ge en samarbetsinriktad och effektiv feedback på en kartläggning.

Energianvändning (MWh) Lackalätt AB 2016
250
200
150
100
50
0

Energianvändning på Lackalätt AB 2016

Sammanfattning av MI-förenliga inslag på en kartläggning (se kap 6 i kompendiet):

-

att ha förberett en tydlig sammanställning av resultaten
att i dialogform gå igenom resultaten, med utgångspunkterna att:
o företagaren är den som först kommenterar siffrorna
o företagaren är expert på att värdera resultaten för den egna verksamheten
o ge företagaren tid att tänka
o förstärka förändringstal
o ge råd om företagaren ber om det
o be om lov att ge råd/information om det tjänar företagaren
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Åtgärdslista för Lackalätt AB (OBS, enbart de gröna raderna)

Sammanfattning av MI-förenliga inslag på en kartläggning (se kap 6 i kompendiet):

-

att ha förberett en tydlig sammanställning av resultaten
att i dialogform gå igenom resultaten, med utgångspunkterna att:
o företagaren är den som först kommenterar siffrorna
o företagaren är expert på att värdera resultaten för den egna verksamheten
o ge företagaren tid att tänka
o förstärka förändringstal
o ge råd om företagaren ber om det
o be om lov att ge råd/information om det tjänar företagaren
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Övningar kapitel 7

Övning 7 A

7A1
Du demonstrerar som ambassadör hur mobiliserande förändringstal med olika styrka kan låta när
vigselförrättaren frågar den ena i paret huruvida hen vill gifta sig och vara den andre trogen (du läser
upp yttrandena nedan). När demonstrationen är klar leder du en diskussion om betydelsen av de olika
förändringstalen och skillnaden i styrka. Förslag till diskussionsinnehåll återfinns under kapitel 11.
Vill du ta NN till din hustru/man, älska henne/honom i nöd och lust och vara hen trogen?

o
o
o
o
o

Jag är villig att vara trogen, absolut!
Jag ska verkligen överväga att vara trogen
Jag skulle kunna vara trogen
Jag kommer förmodligen att vara trogen
Jag lovar att vara trogen

7A2+7A3
Efter demonstration och övning 7 A 1 ber du deltagarna svara på de två yttrandena i tabellen nedan, i
ena fallet med ett svagare förändringstal och i andra fallet med ett starkt åtagandetal (7 A 2). De får ett
par minuter på sig. Efter detta får varje deltagare formulera svar på sina förändringstal (7 A 3). Vid
genomgången delar alla med sig av sina förslag genom att alla läser upp sina förändringstal och sina
svar på förändringstalen. Du leder avslutningsvis en diskussion om skillnader i styrka på
förändringstal och strategier för att svara på förändringstal med olika styrka.
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Yttrande från inspektör

Övning 7 A 2

Övning 7 A 3

1. Kommer ni att göra
någon
energikartläggning?

Svagare förändringstal

Svar på svagare förändringstal med
syfte att framkalla starkare
förändringstal

Starkt åtagandetal

Svar på starkt åtagandetal med syfte
att framkalla avsikt eller plan

Svagare förändringstal

Svar på svagare förändringstal med
syfte att framkalla starkare
förändringstal

Starkt åtagandetal

Svar på starkt åtagandetal med syfte
att framkalla avsikt eller plan

2. Jag hör att ni tycker
det är viktigt att bidra
till ett hållbart samhälle
och ni ser också vinster
för företaget med att
byta drivmedel. Hur
tänker ni kring det hela?
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Övning 7 B

Du visar upp en kort vinjett (nedan) på duken eller på papper. Du ber deltagarna att individuellt
fundera över och bedöma företagaren med avseende på beredskap till förändring (0–10) samt därefter
formulerar en fråga, reflektion eller sammanfattning som är anpassad till beredskapsnivå. Du leder
efter detta en sammanfattande diskussion kring bedömning av beredskapsnivå och anpassning av
bemötandet.
Vinjett (Svets och Fräs AB)
VD, tillika miljöansvarig och produktionschef säger:
Jo, jag har förstått att det finns en del att hämta när det gäller energieffektivisering. Kanske främst
när det gäller ventilationsbiten. Men vi måste ha den på hela tiden, annars blir det olidligt, vi har
försökt att slå av på natten men det funkar inte. Och kostnaden vill jag inte tänka på, det var inte så
länge sedan vi gjorde om hela ventilationen, det var när vi flyttade, kan inte vara längre än 15 år
sedan. Och sen har vi ju belysningen, det verkar som det finns LED-belysning som är bra numera.
Men jag är tveksam till om det lönar sig för oss. Vi har ju eventuella funderingar på att flytta inom
en tioårsperiod så vi kanske tar det då.
Beredskapsnivå, kryssa i:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Formulera fråga, reflektion eller sammanfattning som är anpassad till beredskapsnivå:

Övningar kapitel 8

Övning 8 A

8A1
Denna övning syftar till att deltagarna får träna på att använda de MI-färdigheter de har lärt sig under
seminariedagarna. Du ber alla deltagarna välja ett tema som de är villiga att prata om med en kollega
(teman i lista nedan). Deltagarna bör utgå från sina egna tankar och idéer kring frågan. Man väljer ett
tema där man eftersträvar det som beskrivs men där man inte är helt övertygad eller inte är helt
konsekvent i sitt agerande. Teman att välja på:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Att alltid använda cykelhjälm när jag cyklar
Att enbart äta fisk och skaldjur som är uthålligt fiskat
Att äta vegetariskt
Att åka tåg istället för flyg
Att träna regelbundet
Att sova tillräckligt och regelbundet
Att sortera avfall
Att cykla istället för att använda bil
Att åta mig uppdrag i (en ideell förening)
Att engagera mig i (en specifik miljö- eller samhällsfråga)

Du delar upp deltagarna i grupper om tre med rollerna lyssnare, berättare och observatör. Lyssnaren
kommer vara den som tränar på MI-färdigheter. Berättaren utgår från sig själv utifrån valt tema.
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Observatören lyssnar uppmärksamt och registrerar (i formuläret nedan) exempel på MI-förenliga
inslag och kommunikationsfärdigheter som MI-utövaren uttryckt samt ger ett tips om något som MIutövaren kan utveckla. MI-utövarens uppgift är att engagera sig med berättaren, fokusera kring ett
målbeteende, framkalla förändringstal samt eventuellt stimulera planering. Efter 7 min bryter
observatören samtalet, MI-utövaren ger först sin bild av hur samtalet gick med avseende på MIutövandet, därefter ger berättaren allmän MI-feedback, avslutningsvis förmedlar observatören sin
feedback. Hela samtalet inklusive feedback pågår 15 minuter. Efter detta signalerar du som
ambassadör att man ska byta roller. Alla deltagare agerar i alla roller.
Tema hos berättaren:
Målbeteende som framkommer:
Exempel på
kommunikationsfärdigheter
(bekräftelse, öppna frågor,
reflektioner, sammanfattningar)

Exempel på
MI-förenliga uttalanden
(betonar autonomi, samarbete,
empatiskt lyssnande, lockar
fram förändringstal, dämpar
bibehållandetal)

Tips till MI-utövaren

8A2
Efter alla tre deltagare har agerat MI-utövare leder du som ambassadör en sammanfattande diskussion
kring de erfarenheter som framkommit. Du relaterar till helheten i metoden och kan lämpligen ha den
sammanfattande bilden av motiverande samtal (bild 8 i kompendiet) framme eller på projektorduken.

