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tillit

• Tillit – selvfølgelig viktig i hjelpe-relasjoner
behandling, rådgivning etc

• Tenk på ’råd’ Tilliten til den som gir råd er opplagt 
avgjørende for hvordan rådet blir vurdert og 
benyttet.

• Tillit – et aspekt ved relasjon – en kvalitet.

• En ”sender” og en ”mottaker”

• Og graden av tillit påvirker utfallet av noe som begge 
parter er en del av.



motivasjon

”Motivasjon” påvirker også utfallet av en 
hjelpeinnsats

- og er det et slags mellomledd – på veien fra 
fagpersonens ambisjoner og mål (som er faglig 
baserte) – til resultater i mottakerens liv.

Jo mer ”motivert” klient – jo bedre effekt vil 
møte med hjelperen ha.



motivasjon

Hva er ’motivasjon’ ? Hvordan observerer vi den 
?

Klienters tanker om sannsynligheten for eget 
bidrag i forhold til et bestemt mål.

Observeres gjennom hva de sier om sitt eget 
bidrag til fremtiden.

Og hvordan de sier det.



motivasjon

Hva er ’motivasjon’ ? Hvordan observerer vi den 
?

Diskuter det med sidepersonen din, eller noen 
andre som sitter rundt deg.



To utfordringer:

1)   I noen hjelper-relasjoner
(behandlingsrelasjoner) er tilliten 
”forurenset”. (for eksempel tvangsbehandling, 
defensivitet, tidligere erfaringer, fordommer, 
skam etc etc)  Andre forhold enn tilliten 
mellom de to partene virker inn. 

2)   Mangel på selvtillit kan gjøre at klienten kan 
ha tillit til hjelpen, men ikke til sin egen evne 
til å gjennomføre planer.



To utfordringer:

Kanskje halvparten av alle hjelpe-relasjoner er 
preget av tillits-mangel, noe som reduserer 
effekten av vår hjelpe-innsats.

Det vil si at klienten ikke tar sin del av jobben 
med forandringsarbeidet. Ikke bidrar godt nok 
med egeninnsats. (Ikke er ”motivert” nok)

MI er til hjelp i forhold til begge utfordringer:



MI er til hjelp i forhold til begge utfordringer:

1) Fremkaller indre motivasjon (heller enn å 
tilføre)

Bygge på det som er, heller enn å bekjempe 
”forurensningen”.

Og vi kommer i løpet av dagen til å gjenta 
ordene foredle og forankre

2) ”Motivasjonsarbeid” kan hjelpe ved 
manglende selvtillit, men er begrenset av 
klientens evner og forutsetninger til faktisk å 
kunne gjennomføre.



Människans integritetszon    

• Människans urørlighetszon, den privata sfären

• Løgstrup Knut E. 1905 – 1981 
Människans urørlighetszon
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Motiverande samtal – MI

Fokuserar på motivation och handlar om motiv 
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• Hämtar fram, förädlar och förankrar motiv



Människans integritetszon
Den privata sfären
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• Våra handlingar, det vi gör,  

• ligger öppet för andra att se.

Motiven bakom våra handlingar, 
bakom det vi gör, ligger inom 
vår integritetszon.

• Tillgången till den andres 
integritetszon är ett privilegium 
som bygger på tillit. 

• Løgstrup Knut E. 1905 – 1981 
Människans urørlighetszon



aksept

Vi tenker at motivasjon til endring er lettere å få 
til dersom klienten opplever seg akseptert 
som hun/han er – med sine feil og mangler.

Da kan klienten slippe å bruke så mye energi på 
å være defensiv, eller selvbeskyttende.

(Handler om tillit på det relasjonelle plan)



Allan Zuckoff:  Kvalitativ – studie
”African-American men” with HIV-risk behavior

Rådgivnings-samtale om ”safe sex”

Video-opptak

Oppfølgingsintervju.

De som hadde gjort atferdsendring ble invitert til ny 
samtale.

Der så de på videoopptaket fra den første samtalen, 
som ble stoppet hvert 2. minutt.

”Kan du si hva du tenkte da ?”



Allan Zuckoff:  Kvalitativ – studie

Resultater

I begynnelsen hadde klientene fokus på hvilken 
holdning de tenkte at intervjueren hadde til dem.

Først når de følte seg trygge på at intervjueren ikke var 
kritisk eller fordømmende, skiftet de fokus til 
innholdet i det som ble sagt – altså de praktiske 
rådene som kunne beskytte mot HIV-smitte.

Zuckoff kommenterer at det er nødvendig med 
”psychlogical safety” før man er i stand til å ha nytte 
av rådgivning. Særlig i situasjoner der mål-atferden 
oppleves som skamfull.



aksept

Diskuter det med sidepersonen din, eller noen 
andre som sitter rundt deg.

Hvordan tenker du at du kan kommunisere at 
klienten er akseptabel med sine feil og 
mangler ?



Tillit

• Viljan, beredskapen att ta risk i relation till en 
annan person med förväntan om ett positivt 
gensvar.
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Förtroendeekvationen 
The trust equation

• Ref. D. H. Maister
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Förtroendeekvationen 

• Ref. D. H. Maister
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Trovärdighet  

• Relaterar till det vi  säger  
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Ref. D. H. Maister



Pålitlighet  

• Relaterar till det vi gör   
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Ref. D. H. Maister



Intimitet   

• Relaterar till upplevelsen av trygghet och 
säkerhet när man anförtror sig år någon.

• Hur stor risk är jag beredd att ta?  
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Självfokusering    

• Viktigast för att skapa förtroende är att minska sin 

självfokusering. 

25

Ref. D. H. Maister



MI är en personcentrerat
med fokus på den andre.

Inte minst genom att ordet ”jag” 
sällan används, 

i stället fokuseras på ”du”.
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Målet med MI 

Förändring av …

Beteende

Inställning till 

Tankesätt 

Syn på

Uppnå acceptans, stabilisering 
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Essensen i MI 

Etablera atmosfär och samarbete 

Hämta fram synen på, inställningen till förändring

Möta svaret och ta det vidare med ett 

hjälpsamt gensvar 

Hjälparens gensvar avgör fortsättningen

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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För att kunna påverka …

… behöver man tar reda på, lyssna efter, 

utforska personens 

Inställning till …

Tankesätt …

Syn … 

På SAKEN och på FÖRÄNDRING 

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation  2018 31
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Tidig fråga om förändring

Hur ser du på att förändra detta?

Vad tänker du om att förändra detta?

Om du skulle förändra detta, hur skulle det vara för dig?

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation  2018
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Hur låter svaret? 

Vad hör vi i reaktionen, vad finns i svaret?

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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Förändringsnegativt                Blandat                Förändringspositivt 

Svaret kan vara …
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Hur låter personens svar ?
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Hjälparens, lyssnarens gensvar 
avgör fortsättningen 

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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Reflektionen, vårt gensvar, behöver 
kontinuerligt anpassas till klientens svar

Kontinuerlig, flexibel, medveten anpassníng

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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Det vanligaste gensvaret i MI 
består av en reflektion.
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Möta svaret med ett hjälpsamt gensvar

Vilket slags gensvar kommer att vara hjälpsamt?

Vilket slags gensvar kommer att hjälpa personen 

reflektera över sin förändringsmotivation?

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation  2018 
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Tidig fråga om förändring 

Hur ser du på att förändra detta?

Vad tänker du om att förändra detta?

Om du skulle förändra detta, hur skulle det vara för dig?

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation  2018
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Övning

Inspirationsmaterial ”Killen i baren”

Du träffar Killen i baren för nästa samtal

Han har en stark önskan om ett annat liv.

Efter en kort sammanfattning – ställ den öppna frågan 

om förändring av alkoholkonsumtionen

Träna på att hämta fram hans tankar om förändring 

av alkoholkonsumtionen.. 

Träna på möta honom med gensvar som tar detta vidare.

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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Endringssnakk

Konferensen 
Relasjon, motivasjon og tillit.

Svolvaer 4 september 2018 
Tom Barth Christina Näsholm
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ENDRINGSSNAKK  

”guldet i samtalet” 
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Att lyssna efter och höra 
motivation 

Idéen om att det finns inre motivation 

▪ bakom orden 

▪ inne i orden 

Samtalet blir en öppning för en inre process, 

ett fönster in.

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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Lyssnandets konst för att höra 
förändringens språk 

Huvuduppgiften i MI 

Att vara uppmärksam på och systematisk lyssna efter, 

hämta fram och förstärka en speciell sorts känslor, tankar, 

ord 

- tecken, markörer, signaler -

som innehåller motivation i en överenskommen riktning.  

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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Self-motivational statements

I tidig MI ett mål i sig

I senare MI ett medel Miller & Rose 2009  

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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Self-motivational statements Miller 1983

Sådana yttranden påverkar motivationen

▪ sätter ord på och tydliggör diskepans

▪ klienten hör sig själv argumentera FÖR förändring 

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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Self-motivational statements

Miller & Rollnick 1991 

▪ Fördelar med förändring 

▪ Nackdelar med det nuvarande 

▪ Optimism inför förändring

▪ Intention, avsikt att förändra  

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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Speech acts – språkhandlingar
Amrhein 2003

Uttalanden som handlar om 

Sakernas tillstånd

Förväntade förändringar av sakernas tillstånd

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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Change talk - Endringssnakk

DARN-C
Desire

Ability

Reasons

Need

Committment
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Endringssnakk

Jag vet

Jag vill/önskar

Jag kan

Jag ska

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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3 typer möjliga samband

▪ Språket avspeglar det inre tillståndet, 

motivationen är en inre process som språket 

försöker beskriva.

▪ Omvänt – när man uttalar motivationsyttranden 

blir man mer motiverad.

▪ Språket utkristalliserar en inre process-när man 

hör sig själv säga något blir det tydligare för en  

själv vad man egentligen menar, 

eller kan tänka sig mena. 
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3 typer möjliga samband

▪ Språket avspeglar det inre tillståndet, motivationen är 

en inre process som språket försöker beskriva.

▪ Omvänt – när man uttalar motivationsyttranden blir 

man mer motiverad.

▪ Språket utkristalliserar en inre process-när man hör sig 

själv säga något blir det tydligare för en  själv vad man 

egentligen menar, 

eller kan tänka sig mena. 

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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I MI lyssnar vi särskilt efter orden

Ord som signalerar behov, vilja, önskan, längtan  

till förändring. 

Ord som förklarar motiven, anledningarna, skälen, 

orsakerna till behovet, viljan, önskan om förändring. 

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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Viktigast att höra

Viktigast är att hjälpare tränar sig att höra 
om det som personen säger rör sig i riktning 
TILL eller FRÅN målet 

Moyers T. 2010

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  
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Var finner vi endringssnakk? 

Var är det mest sannsynligt att vi finner 
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Vad motiverar du personen till?

Vad handlar det om? 
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Stå opp om morgonen,  ta bussen till …  

Spise frokost, spise mer, mindre, nyttigare 

Delta i ett møte, besöka en behandlingsinstitusjon

Genomföra ett upplägg

Ta en telefon hjem, till socialkontoret, svara på sms

Gå till lege, tannlege, psykiatrin, ta medisin

Trappa ner medicinerna 

Bruke rollator, gå en tur, ta insulin, 

Ta emot hjälp, öppna dörren när hemtjänsten ringer på 
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Gå till tannlege - SNAKK
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Ta emot hjälp – SNAKK

Ta insulin – SNAKK 

Gå en tur – SNAKK 
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Vad gör vi med ENDRINGSSNAKK?

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
Att framkalla, förädla och förankra motivation 2018  

61

I MI ønskar man hämta förstärka, 

förädla och förankra … …

Ett sätt att göra det handlar om att 

”spørre og snakke om” personens motiv .
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Att hämta fram, förstärka och förädla 
motiv
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När passar det att spørre/ställa frågor om motiv?

Och vad gör vi med svaren?
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Spørre om motiv?
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Motiv- och motivationshämtande frågor 

”Hur kommer det sig att”- frågan   

”Vad är det som gör att” - frågan 
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Self-motivational statements

I tidig MI ett mål i sig

I senare MI ett medel Miller & Rose 2009  
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Övning
Att  hämta fram, förädla motiv

Berättaren:  ”En sak som jag kanske ska förändra … ”

Lyssnaren: 1. Lyssnar noga och möter med en kort

reflektion/oppsummering. 

2. Frågar därefter ”Hur kommer det sig att 

du funderar på detta…? ”

3.  Lyssnar noga med fokus på personens 

motiv, grunner, anledningar.

4.  Möter med reflektioner/oppsummeringar

… ”så det som gör att du funderar på detta 

handlar om … og … og …”

5. Lyssnar noga efter berättarens svar/respons

Ur Barth Näsholm  MI, samtal och förhållningssätt 
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forandring

Til viktige beslutninger og forandringer er det 
knyttet mange, og ulike motiver.

”Hva vil jeg….”  ”Hvorfor vil jeg….”  ”Hvor mye vil 
jeg…”  

Motivene kan: 
- bygge opp under hverandre
- eller være i konflikt med hverandre
- eller peke i ulike retninger

Dette har i noen sammenhenger vært beskrevet 
som ”multivalens”.



forankring

Når man i samtalen har hentet frem motiv(er) 
som man ønsker å bestyrke, kan det gjøres 
gjennom en forankrings-prosess. Der et motiv 
for forandring knyttes sammen med et mer 
grunnleggende motiv eller behov.

Da blir forandringsmotivet på en måte ”dypere”, 
eller mer personlig, mer stabilt, og 
forhåpentligvis sterkere.



forankring

Det kan man gjøre når:

- en beslutning er tatt, og man ønsker å styrke 
motivasjon for å gjennomføre forandringen.

- Når klienten er usikker (overveier) og man 
ønsker å ”tippe balansen”.



Selvbestemmelsesteori  
(self determination theory, fra Deci&Ryan)

Omtaler tre grunnleggende menneskelige 
behov:

- Behovet for autonomi (selvbestemmelse) 

- Behovet for å oppleve kompetanse

- Behovet for tilhørighet (relasjoner)



”super-kort” forankring:

”Vad er viktig for deg…. ?” 

(- i ditt liv… for tiden… i den situation du er i…   nå når du har…)

Hur passer (forandringen) sammen med dette ?

Hente frem, og bestyrke, motivasjons-
fremmende elementer i svaret



Killen i baren - autonomi

…ønsker å bli fri fra tvangen i å måtte drikke  …

…  fri fra angsten for å ikke få sove …..



Killen i baren - kompetanse

Få tilbake din naturlige evne til å få sove når du 
behøver det…

Ta tilbake kontrollen over ditt eget liv…..



Killen i baren - tilhørighet

En utfordring for oss ?

Arbeidskameratene ….

Behøver å vite mer om hans relasjoner  ?

Noen andre viktige relasjoner som kan bli bedre 
av en endring  ?



Vi fortsätter övningen … 
och går vidare med förankringsprocessen 

Lyssnaren:  Inleder med en oppsummering …  

… ”så det som gör att du funderar på detta 

handlar om … og … og …”

Lyssnaren frågar: 

▪ På vilket sätt passar den här förändringen samman med det 

som verkligen är viktigt för dig i livet?

▪ På vilket sätt kommer den här förändringen                               

att få betydelse för dig, för din känsla av 

KOMPETENS – TILLHÖRIGHET –SJÄLVBESTÄMMANDE 

Lyssnaren lyssnar och sammanfattar.



Vad är det som gör att MI har effekt? 
Svolvaer 4 september 2018 

Tom Barth og Christina Näsholm, psykologer
Medlemmar i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers
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Virker MI ?  (”evidens”)

Det korte svaret er ”Ja”.

I veldig mange internasjonale forskningsstudier finner 
man at MI har effekt.

Også de store ”metastudiene”, der man beregner 
gjennomsnittseffekt av tilgjengelige undersøkelser 
innen et område, finner effekt av MI.

Effekten er moderat god (ikke super-god)

OBS ! Målet for MI er motiver – ikke atferd, og vi 
benytter MI også på ”umotiverte”.

Tydeligst effekt av MI finner vi når det kombineres med 
andre effektive behandlingsmetoder.



-En motiverende intervensjon løser ikke alltid hele 
problemet. Den starter opp en prosess som kan lede til 
forandring, men mange klienter kan ha nytte av noe annet i 
tillegg for å få til en stabil forandring.

- MI praksis er vanskelig å fremstille som manualer. 
Rådgiverens samtaleferdigheter er helt vesentlige for å lykkes 
i balansen mellom det klientsentrerte og det målrettede. 
Rådgiveren skal på enkelt-replikk-nivå kunne finjustere seg. 
Bill Miller sier at ”Vi må lære av våre klienter” og mener med 
det at vi må være helt fokusert på det klienten sier, og hele 
tiden tilpasse våre svar etter det klienten faktisk responderer 
på i øyeblikket.



Virkningen av MI ser ut til å vare i 6 måneders tid – kanskje 
et år.

MI er i nesten alle studiene av kort varighet, men noe større 
”dose” ser ut til å ha noe større effekt.. (15 minutter +)

Det er ikke betydningsfulle forskjeller på klientgrupper av 
forskjellig kjønn, alder eller kultur, og det er ikke tegn på 
at MI virker bedre på ”lettere” saker – med mindre 
problembelastning.



Det er en tendens til at MI virker raskere enn sammenlignbare, 
og like effektive metoder, altså at det krever kortere tidsbruk, 
eller færre samtalesesjoner. Så man kan si at MI sin innretting 
på utvikling av indre motivasjon tar kortere tid enn å drive 
trening, nylæring eller ferdighetsutvikling hos klienter. Men 
effektstørrelsene er fortsatt moderate, så mange klienter 
trenger andre ting i tillegg til motivasjonsbygging for å få til en 
varig endring. 



På hva virker MI ?

Studier fra områder som:

Alkoholbruk, annet rusbruk, gambling, røyking, 
hjerterehabiltering, HIV risikoatferd, diabetesoppfølging, 
kriminalitetsforebygging, partnervold, etc etc

Det ser ut som om MI virker på mennesker.

MI er jo ikke behandling – det er en samtale om motiver. Og de 
ser ut til å være allmenne – over ulike problemområder.



Hvorfor virker – 4 hypoteser

1 – generelle faktorer ; ”Den gode samtale” leder til 
endringer basert på klientens ressurser. 

2 – motstand ;  Å tenke på egen forandring uten å få 
aktivert og befestet motstandskrefter øker 
sannsynlighet for at mennesker gjør gode valg

3 – ambivalens ; MI fokuserer på å løse ambivalens 
som lett oppstår når klienter opplever usikkerhet på 
forandring.   

4 – endringssnakk ; (”change talk”) Klienten hører 
sin egen stemme argumentere for forandring



”Terapeutiske fellesfaktorer”

I psykoterapiforskning er det vanlig å bruke begrepet fellesfaktorer, 
eller uspesifikke faktorer om den generelle empatisk støttende 
holdningen som alle behandlinger bør ”pakkes inn i” for å fungere. 
Og det har vært hevdet at en stor del av virkningen av 
samtalebehandling kommer fra fellesfaktorene og ikke det som er 
spesifikt for den enkelte behandlingsform. (Duncan & Miller m. fl 
2010,  Wagner & Ingersoll 2008) 

Empati Evnen til å innta den andres perspektiv,

og å kommunisere dette.

Arbeidsallianse En felles forståelse av problemets natur, 

og hvilken metodikk som er relevant i arbeid med den type problem



Empati

Miller, Taylor & West (1980)   (- før MI ble etablert)

45 høykonsumenter av alkohol fikk en standardisert behandling 
mens en kontrollgruppe fikk bare en selvhjelpsbok.  
Gjennomsnittlig ingen forskjell mellom gruppene når det 
gjaldt alkoholbruk på et senere tidspunkt.

Men forskjell mellom terapeutene:

Terapeuter med høy skåre på empati får bedre resultater enn 
selvhjelpsmateriell.

Terapeuter med lavere skåre på empati får dårligere resultater 
enn selvhjelpsmateriell.

!



Noen erfaringer fra MI studier:

- Det kan se ut som om en fremgangsmåte som fremkaller 
indre motivasjon til forandring kan virke bedre (og 
hurtigere) enn å tilføre ytre motivasjon.

- Det ser ut som den relasjonelle komponenten i MI, den 
empatisk lyttende samtalestilen, er vesentlig for at målet 
om å hente indre motivasjon skal lykkes.

• - Det skal lite til for å ”ødelegge” effekten av MI. MI-
uforenelige elementer som konfrontasjon, overtalelse, 
korrigering etc er ikke vanlige i samtaler, men flere studier 
viser at de likevel har negativ innflytelse på virkningen av 
samtalen.



’empati’  og  ’arbeidsallianse’

ligner på:

’relasjon’  og  ’tillit’

Og MI har en struktur for å forstå, og spesifisere, 
disse begrepene, og en metode for å 

undervise og trene på dem.



2;  motstand

En samtalestrategi som forebygger motstand vil også 
forbygge mistillit ?

På relasjonsplan  (relasjonsmotstand ”discord”)

Man også på sak  (saksmotstand ”sustain”)

Ikke å mot-argumentere (i gjensvaret).

- Men dette er forskjellig fra å ”jatte med”.

Det er å følge en sti, en tanke, et resonnement, som er 
der fra før. (hente indre motiver)

Alle vet at stier blir mer tydelige når de blir mer brukt.



3; ambivalens

MI hjelper mennesker til ikke å bli hengende fast i 
ambivalens.

Aksept av personens ambivalens gjør den håndterbar, 
og øker selv-aksept

Også en mer filosofisk/eksistensialistisk ide – om at 
opplevelsen av å erkjenne, og gradvis løse, 
ambivalens tilfører energi og betydning til 
forandringen



4; endringssnakk

Når vi tenker på  forankring blir det tydelig at 
relasjon og tillit er en forutsetning for dypere, 
og mer personlig endringssnakk.



Til slutt:

En takk til våre oppdragsgivere i KoRus-Nord, 

som i planleggingen var tydelige på at de ønsket  
at innholdet i denne konferansedagen skulle 
bygge rundt begrepene ’relasjon, motivasjon 
og tillit’.

Det har tvunget oss til å se på MI fra en ny 
vinkel, og ledet til nye innsikter

C & T


