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”Om jag vill lyckas 

med att föra en människa mot ett bestämt mål 

måste jag först finna henne där hon är 

och börja just där. 

 

Den som inte kan det lurar sig själv, 

när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

 

För att hjälpa någon 

måste jag visserligen förstå mer än vad han gör 

men först och främst förstå det han förstår. 

 

Om jag inte kan det, 

så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, 

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig  

och egentligen, vill bli beundrad av den andre  

istället för att hjälpa honom. 

 

All äkta hjälpsamhet  

börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, 

och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa  

inte är att härska utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.” 

 

 

Søren Kirkegaard, 1859 

 

 

 

 

 

(Kirkegaard, 1999, s. 286-287) 

 



SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Rökning skapar både ett fysiskt och ett psykologiskt beroende vilket gör vanan svår 

att bryta. En del av sjuksköterskans ansvarsområde är att arbeta hälsofrämjande och att använda 

sig av kunskapsbaserade metoder. En av dessa är Motivational Interviewing (MI) som är en 

patientcentrerad samtalsmetod som kan användas inom omvårdnad i syfte att hjälpa patienter till 

hälsofrämjande livsstilsförändringar. Inga tydliga riktlinjer finns dock för metodens effektivitet 

vid rökavvänjning. Syfte: Att undersöka forskningsresultat som stödjer eller avfärdar MI som 

rökavvänjningsmetod. Design: En litteraturöversikt användes i denna uppsats. Resultat: 

Resultatet sammanställdes utifrån den vetenskapliga litteraturen. Stöd framkom gällande 

rökstopp, minskat bruk av cigaretter, motivation, minskat röksug samt kostnadseffektivitet vid 

återfallsprevention. Avfärdande resultat framkom gällande rökstopp och kostnadseffektivitet vid 

rökstopp. Slutsats: Resultaten indikerar att metoden kan användas framgångsrikt om den 

anpassas efter de förutsättningar som ges gällande exempelvis patientens rökvanor och aktuella 

motivation. Mer forskning behövs dock. 

 

Nyckelord: livsstilsförändringar, Motivational Interviewing (MI), patientundervisning, 

rökavvänjning, sjuksköterska 

 

 



SUMMARY 

 

Background: Smoking creates a physiological and psychological dependence which makes the 

habit difficult to break. Nurses are responsible, as part of their professional duty, to work with 

lifestyle prevention using evidence-based methods. One of them is Motivational Interviewing, 

MI, a patient-centered technique, which aims to help patients with health-promoting lifestyle 

changes.  There are no clear guidelines regarding this method’s efficiency on smoking cessation. 

Aim: To study the research findings that support or reject MI on smoking cessation. Design: A 

literature review was used to perform this study. Results: The results were extracted from the 

scientific literature. Support were found in relation to smoking cessation, reduced smoking, 

motivation, reduced temptation to smoke and cost-effectiveness on relapse prevention. However, 

rejection emerged regarding smoking cessation and cost-effectiveness on smoking cessation. 

Conclusion: The results indicate that the method can be successfully used if adjusted for the 

conditions given, for example the patient´s smoking history and current motivation. Further 

research is needed. 

 

Keywords:  lifestyle changes, Motivational Interviewing (MI), nurse, patient education, smoking 

cessation 
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1 INLEDNING 

Nyligen såg vi en mamma stå väldigt nära sitt lilla barn och röka. Detta fick oss att 

börja prata om att det faktiskt inte var så länge sedan som det var vanligare att vuxna 

rökte inomhus, i närheten av sina barn. Föräldrar ville nog inte utsätta sina barn för 

större risker då än de vill idag. Förklaringen är nog snarare att kunskaperna om 

rökningens risker inte var lika stora då. Vi uppfattar det också som att rökning har blivit 

mindre socialt accepterat, kanske som en följd av ökad medvetenhet. 

 

Trots att det inte är lika accepterat och att hälsoriskerna av rökning inte borde gå att 

blunda för så röker en miljon människor i Sverige dagligen (Socialstyrelsen, 2009, s. 

291-292). Mekanismerna bakom rökning är troligen många och det verkar inte vara 

enbart information som rökare behöver för att sluta. Vi som blivande sjuksköterskor 

ska arbeta hälsofrämjande och vid sidan av fakta behöver vi fungerande tekniker och 

metoder för att kunna hjälpa patienter och andra medmänniskor.  

 

En metod som vi har stött på och blivit intresserade av på våra verksamhetsförlagda 

utbildningar, inom sjuksköterskeprogrammet, är Motivational Interviewing (MI). Det vi 

tyckte var tilltalande med metoden är att den respekterar patientens autonomi och att 

sjuksköterskan genom detta inte behöver ta på sig ansvaret för beteenden som ändå inte 

går att ändra utan att patienten själv gör förändringen. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Hälso- och sjukvården och livsstilsförändringar 

Levnadsvanor har stor betydelse för hälsan genom hela livet (Socialstyrelsen, 2009, s. 

89). Hälsosamma levnadsvanor minskar risken för att insjukna i de flesta stora 

folksjukdomarna såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, övervikt och fetma samt 

lungcancer och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, och har dessutom en rad andra 

positiva effekter på välbefinnandet (Socialstyrelsen, 2009, s. 172, 202, 292). Idag 

handlar hälso- och sjukvård således i allt högre grad om att få människor att fatta 

hälsosamma beslut och etablera hälsosamma levnadsvanor (Rollnick, Miller & Butler, 

2009, s. 26; Willman, 2009, s. 41). För att denna vård ska bli säker måste resurserna 

vara fördelade på bästa möjliga sätt och metoder som används bör vara 

kunskapsbaserade (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Evidensbaserad vård är ett 

begrepp som innebär att varje åtgärd i sjukvården skall vara baserad på den mest 

tillförlitliga kunskap som är tillgänglig vid det aktuella tillfället (Malmquist, 2010).  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) hävdar att det är mycket inom vården idag som 

sker utan att vara kunskapsbaserat och Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU, u.å.) menar att de metoder som används inte alltid är de bästa. Många metoder är 

föråldrade och ineffektiva eller inte tillräckligt granskade medan det finns andra 

metoder med starkt stöd som inte används (SBU). Ett vetenskapligt förhållningssätt bör 

ligga till grund för alla vårdgivares arbete och för sjuksköterskan betonas detta i 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor. Hälso- och sjukvårdens 

kunskapsutveckling sker snabbt och sjuksköterskan måste därför ha förmågan att söka 

och använda evidensbaserad kunskap inom sitt kompetensområde omvårdnad 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 8-15).  Omvårdnadsforskning behandlar patientnära 

vårdproblem eller andra problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde (Janlert, 

2000, s. 241-242). 

 

2.2 Omvårdnad och livsstilsförändringar 

Omvårdnad handlar om att tillvarata individens egna resurser för att bevara eller 

återvinna optimal hälsa (Janlert, 2000, s. 241; Willman, 2009, s. 36-37). Enligt 

Willman (2009, s. 35) kan omvårdnadshandlingar vara att vägleda och undervisa 
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patienter. Även Socialstyrelsen (2005, s. 11-13) betonar detta som en del av 

sjuksköterskans roll för att förebygga hälsorisker genom att göra patienten delaktig i sin 

vård. Sjuksköterskan ska även stödja och motivera patienter till livsstilsförändringar i 

de fall där det kan behövas och en viktig kompetens är då att kommunicera engagerat, 

lyhört och empatiskt med patienter (Socialstyrelsen, 2005, s. 11-13) och att inte bara ge 

information och fakta. För att sjuksköterskan ska lyckas med att motivera till 

livsstilsförändringar krävs det kunskap om själva beteendet, om principer för 

beteendeförändring samt om samtalsmetodik och mellanmänsklig kommunikation. 

Fokus bör ligga på patientens egna föreställningar och levnadsvillkor. Förändring kan 

ses som en process och behoven kan skilja sig mycket åt beroende på var i processen en 

person befinner sig (Faskunger, 2008, s. 116-118).  Patientutbildning är en del av 

omvårdnaden och alla patienter har rätt till individanpassad information om sådant som 

kan göra att optimal hälsa uppnås och bevaras (Tingström, 2009, s. 67).  

 

2.3 Rökning och rökavvänjning 

Rökningen har under de senaste decennierna minskat men nästan en miljon 

människor i Sverige röker fortfarande dagligen. Att sluta röka leder till många 

hälsovinster.  Risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar nästan omgående och 

risken för lungcancer och KOL minskar också (Socialstyrelsen, 2009, s. 291-292). 

Enligt Holm Ivarsson (2004, s.10) visar olika undersökningar att ca 85 % av de vuxna 

som röker vill sluta. För många är dock detta en enormt svår beteendeförändring då 

rökning ofta är en djupt rotad vana som är svår att bryta och många förnekar 

rökningens skadeverkningar. Bland de patienter som har utvecklat KOL är det många 

som tror att det är för sent att sluta och att de lika gärna kan fortsätta röka. Det handlar 

dock inte enbart om att sluta röka helt utan det har även stor betydelse för patienten och 

eventuella sjukdomar att minska sitt cigarettbruk (Dichmann Sorknæs, 2001, s. 348-

349). Patienterna har ofta föreställningar om hur svårt det kommer bli att ändra 

beteendet och många är rädda för att misslyckas. Dessa farhågor måste bemötas av 

vårdpersonalen (Holm Ivarsson, 2004, s.18-23). 

 

Många rökare är fysiskt beroende av nikotin. De som röker gör det även eftersom de 

förknippar rökningen med någonting angenämt och för de flesta är det detta 

psykologiska beroende som är det största problemet, inte nikotinberoendet (Dichmann 
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Sorknæs, 2001, s. 350). När en patient slutar röka medför det förändringar i kroppen 

som i cirka 80 % av fallen ger abstinenssymtom. Patienten kan då känna sig yr och 

okoncentrerad, få huvudvärk, bli förstoppad och vara på dåligt humör. Dessa symtom 

är värst de första rökfria dagarna, avtar sedan successivt och brukar vara helt borta en 

månad efter rökstoppet. Denna tid kan dock upplevas svår att ta sig igenom och 

patienten kan behöva stöd även en tid efter rökstoppet för att hålla sin motivation uppe 

(Holm Ivarsson, 2004, s.18-23).   

 

Många rökare försöker att sluta tvärt utan några egentliga förberedelser eller något 

stöd och av dessa förblir mycket få rökfria. Det finns olika metoder som syftar till att 

öka chansen att lyckas med ett stoppförsök såsom skriftligt material, läkemedel med 

olika verkningsmekanismer och professionell hjälp av utbildad personal. Med denna 

professionella hjälp, som innefattar samtal, eventuellt i kombination med läkemedel, 

lyckas väldigt många fler att förbli rökfria. Ingen av dessa metoder fungerar dock utan 

motivation och det är därför viktigt att den som vill sluta röka utforskar sina egna skäl 

till att sluta och utgår från dessa (Tobaksfakta, 2010). Även Holm Ivarsson (2004, s.10-

19) menar att de flesta som vill sluta röka måste öka sin motivation innan en förändring 

kan bli aktuell. 

 

2.4 Motivational Interviewing (MI) 

 

2.4.1 Historik 

Motivational Interviewing, MI, är en samtalsmetod som personal inom hälso- och 

sjukvården, däribland sjuksköterskan, kan använda i syfte att hjälpa patienter till 

hälsofrämjande livsstilsförändringar. Metoden grundades av den amerikanska 

psykologen och professorn William R. Miller. Han arbetade med drogmissbruk och 

alkoholproblematik i Norge på 1970-talet och började då utveckla en kognitiv 

beteendeterapeutisk metod för att hjälpa sina patienter. 1983 publicerade Miller sin 

första artikel om Motivational Interviewing och 1991 gav Miller, tillsammans med den 

engelska psykologen Stephen Rollnick, ut den första boken om MI. Sedan dess har 

intresset, forskningen och antalet publikationer kring MI ökat (Barth & Näsholm, 2006, 

s. 59-63). 

 

http://www.tobaksfakta.se/Default.aspx?id=7719
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2.4.2 Om metoden 

MI-tekniken skiljer sig till viss del mellan olika praktiker och länder samt har 

utvecklats till olika grenar. Exempel på en sådan gren är Motivational Enhancement 

och en benämning som ofta används i Sverige är motiverande samtal (Barth & 

Näsholm, 2006, s. 64-66). En studie som utvärderade kvaliteten på utförd MI fann 

ingen skillnad i utgång mellan grupper som fått MI med bra kvalitet respektive mindre 

bra kvalitet (Thyrian et al., 2010). Syftet och utgångspunkten rörande människors 

motivation är densamma i de olika variationerna av MI och det förväntade resultatet 

påverkas inte signifikant av vilken MI-teknik som används (Barth & Näsholm, 2006, s. 

64-66; Lundahl, Kunz, Brownell, Tollefson & Burke, 2010, s. 153). I denna uppsats har 

ingen skillnad gjorts mellan teknikerna och för att vara konsekventa har begreppet 

Motivational Interviewing, eller förkortningen MI, använts. 

 

MI är en patientcentrerad samtalsmetod, vilket innebär att samtalets utgångspunkt är 

patientens upplevelser och prioriteringar. Vårdgivarens roll är att leda patienten genom 

samtalet och underlätta för denne att reflektera över sig själv och sin situation. Parterna 

utbyter tankar och funderingar med varandra och försöker föra över dessa till 

vardagslivet. Atmosfären ska präglas av trygghet för att patienten ska våga och orka 

tala om sina svaga sidor. Lösningar som kommer från patienten själv är oftast bättre 

och mer hållbara än lösningar som någon annan bestämmer (Barth & Näsholm, 2006, s. 

32-33). Inom omvårdnad betraktas människan som en fri individ som har förmåga att ta 

ansvar och fatta sina egna beslut (Willman, 2009, s. 35) och detta synsätt ligger även 

till grund även för MI där patientens autonomi respekteras och att människor själva 

väljer hur de vill leva sina liv accepteras. En jämlik relation mellan patient och 

vårdgivare eftersträvas där båda deltar aktivt, samarbetar och fattar beslut tillsammans 

(Rollnick, Miller & Butler, 2009, s. 29-30).  

 

Ett vanligt hinder vid beteendeförändring är patientens bristande motivation. När en 

patient verkar omotiverad gör vårdpersonalen ofta det felaktiga antagandet att det inte 

finns någonting de kan göra för patienten. En utgångspunkt i MI är dock att ingen 

människa någonsin är helt omotiverad och att motivation till förändring går att skapa. 

MI syftar således till att aktivera motivationen hos patienterna (Rollnick et al., 2009, s. 

26-29). Vanligast är att MI utförs som individuella konsultationer men på senare tid har 
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intresset för vägledning i grupp växt, då deltagarna även kan finna stöd i varandra 

(Rollnick et al., s. 222-223). 

 

2.4.3 Användningsområden 

Då MI utgår från patientens upplevelser och prioriteringar lämpar den sig för 

omvårdnad vid livsstilsförändringar. Patientutbildning inom omvårdnad ska vara 

individanpassad och sjuksköterskan måste kunna anpassa sina informations- och 

utbildningsinsatser till varje enskild patient. Det räcker alltså inte att endast ge patienten 

information för att kunna påverka hälsan i positiv riktning utan patienten måste också 

kunna ta till sig informationen (Tingström, 2009, s. 67-68). Inom omvårdnad används 

kunskapsbaserade metoder vid patientundervisning och en av dessa är MI (Tingström, 

2009, s. 81-85).  

 

MI har generellt god effekt på förändring av levnadsvanor och från att metoden 

utvecklades för missbruksproblematik har fältet för dess användning breddats betydligt  

(Lundahl et al., 2010, s. 152; Hettema, Steele och Miller, 2005, s. 103). Enligt Rollnick 

et al. (2009, s. 27) har studier visat att patienter som behandlats med MI, jämfört med 

annan behandling, haft större sannolikhet att exempelvis motionera mer, minska 

alkoholintag och användning av droger samt ändra sina kostvanor. Sett till antalet 

studier som undersökt effektiviteten av MI finns flest studier om alkohol och droger. 

Starkast stöd för att metoden fungerar finns vid missbrukproblematik (Hettema et al., s. 

102) och den är idag exempelvis en del av grundstommen i behandlingen vid 

tablettmissbruk i Sverige (Heilig, s. 146). När det kommer till rökning är informationen 

om att MI fungerar motsägelsefull och förvirrande. Rollnick et al. (2009, s. 27) antyder 

att MI är en bra metod att använda vid rökavvänjning vilket även folkhälsoinstitutet gör 

genom att ge ut en manual om det motiverande samtalet vid rökavvänjning (Holm 

Ivarsson, 2004). Burke, Arkowitz och  Menchola (2003, refererad i Lundahl et al., 

2010, s.138) menar dock att det inte finns stöd för att MI fungerar vid rökavvänjning 

och enligt Lundahl et al. (2010, s. 152) har MI visat lika bra eller signifikant bättre 

resultat än jämförande metoder vid olika beteendeförändringar men inte vid 

tobaksanvändning. Dock påpekar författarna att forskningen inte är tillräcklig, särskilt 

när det gäller långtidseffekter och metodens verkningsmekanismer.  
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3 PROBLEMFORMULERING 

Utifrån denna inledande litteraturgenomgång framkom att kunskapsbaserade metoder 

ska användas för omvårdnad och att sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande och 

förebygga ohälsa. Rökning är en betydande orsak till sjukdomar som går att förebygga. 

Att sluta röka, liksom att minska cigarettbruket, leder till många hälsovinster och det 

behövs lämpliga metoder som verktyg för att främja rökavvänjning eftersom det ofta är 

problematiskt. Cigarettberoendet är inte enbart fysiskt utan en stor del av beroendet är 

psykologiskt och motivation behövs för att rökavvänjning ska fungera. Omvårdnad vid 

livsstilsförändringar ska anpassas efter varje individ.  MI är en patientcentrerad 

samtalsmetod som används för att främja ändring av levnadsvanor, däribland 

beroendebeteenden. Problemet är att informationen om MI:s effekter vid rökavvänjning 

skiljer sig åt mellan olika källor. Det är av stor vikt att sjuksköterskan har tydliga 

riktlinjer att följa och känner till den senaste forskningen om MI för att kunna avgöra 

om metoden bör användas. 

 

4 SYFTE 

Syftet är att undersöka forskningsresultat som stödjer eller avfärdar MI som 

rökavvänjningsmetod. 
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5 METOD 

5.1 Design 

Denna uppsats är en litteraturöversikt, vilket enligt Friberg (2006b, s. 115-123), handlar 

om att skapa en översikt över kunskapsläget för ett problem, exempelvis inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde. Uppsatsen har följt den modell som Friberg 

föreslår för att genomföra en litteraturöversikt tillsammans med Östlundhs (2006, s. 45-

69) steg för informationssökning. Först identifierades och avgränsades det valda 

området och grunden lades för denna uppsats problemformulering och syfte, som var 

att undersöka forskningsresultat som stödjer eller avfärdar MI som 

rökavvänjningsmetod. Detta genom att läsa och söka litteratur på bibliotek, internet och 

i databaser. Sedan påbörjades en inledande litteratursökning, utifrån syftet, av 

vetenskapliga artiklar. Den behöver enligt Östlundh (2006, s. 47-48) inte vara särskilt 

systematisk utan är mer experimentell och överblickande. Denna inledande sökning gav 

även en grund för urvalet vid datainsamlingen. 

 

5.2 Urval 

All den information som fanns tillgänglig inom det valda ämnesområdet var för stor för 

att kunna överblicka. Därför bör sökningen enligt Östlundh (2006, s. 52) begränsas 

redan i ett tidigt stadium och enligt Friberg (2006b, s. 119) bör utgångspunkten vara 

problemformuleringen och syftet samt de ledtrådar som den inledande sökningen ger. 

 

5.2.1 Inklusionskriterier 

Efter att ha testat sökord med synonymer i olika kombinationer i den inledande 

sökningen valdes lämpliga sökord. De som slutligen användes var ”motivational 

interview*”, ”motivational enhancement”, ”tobacco” och ”smok*”. Trots att fokus i 

denna uppsats är omvårdnad så inkluderades inte sökord som ”nursing” eller ”caring” 

då det hade begränsat urvalet ytterligare och artiklar relevanta även utanför 

omvårdnadsområdet då kunde ha missats. Asterisken * står för trunkering vilket 

innebär att fler träffar av ett ord möjliggörs vid sökningar därför att ordets alla olika 

böjningsformer inkluderas (Östlundh, 2006, s. 58). Eftersom urvalets utgångspunkt var 

denna uppsats syfte inkluderades endast de artiklar som handlade om MI vid 

rökavvänjning. Med hjälp av asterisken efter ”smok*” inkluderades även ord som tex 
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”quitting” och ”cessation”. Andra inklusionskriterier vid datainsamlingen var att 

artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade (”peer reviewed”), med referenser 

tillgängliga (”references available”) samt västerländska artiklar skrivna på engelska. Då 

vetenskapligt material är en färskvara (Östlundh, 2006, s. 67) inkluderades artiklar 

publicerade tidigast år 2000. Inga begränsningar gjordes utifrån de populationer som 

studierna var gjorda på om de fortfarande var relevanta för syftet. I den inledande 

litteratursökningen upptäcktes nämligen att de flesta studier om MI vid rökavvänjning 

var gjorda på specifika populationer, exempelvis ungdomar, gravida, patienter med 

HIV och afroamerikaner varför det inte gick att ha en begränsning gällande population.  

I en litteraturöversikt inkluderas enligt Friberg (2006, s. 116) både kvalitativa och 

kvantitativa studier så ingen avgränsning gällande ansats gjordes. Den första sökningen 

som gjordes inkluderade endast de artiklar som fanns tillgängliga i fulltext på Röda 

Korsets högskola men inklusionskriteriet togs bort då sökningen inte resulterade i 

tillräckligt många relevanta artiklar. 

 

5.2.2 Exklusionskriterier 

De sammanfattningar av artiklar och de artiklar i fulltext som inte bedömdes relevanta 

för syftet exkluderades. Exempelvis exkluderades artiklar där det inte gick att utläsa om 

det var MI eller någonting annat som gett effekt eller där MI var en så liten del av 

studien att det inte gav någonting. Yrkeskategorier inom vården som bedömdes ligga 

långt ifrån sjuksköterskans område exkluderades, till exempel inom tandvården, medan 

yrkeskategorier som bedömdes ligga närmast sjuksköterskans område, som till exempel 

läkare och barnmorskor, inte exkluderades. Andra exklusionskriterier var om de sökta 

artiklarna inte fanns i fulltext på varken Röda Korsets högskola eller Kungliga 

Tekniska högskolan samt artiklar som efter granskning bedömdes ha för låg kvalitet 

enligt den mall som beskrivs närmare under nästa rubrik. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Sökningar gjordes i databaserna CINAHL with Full Text, MEDLINE, AMED och 

Academic Search Elite och de valdes eftersom det var de som erbjöds av Röda Korsets 

högskola. Booelsk söklogik, med termerna OR och AND, användes då de är en hjälp 

för att få med alla relevanta sökord i en och samma sökning (Östlundh, s. 59). Sökoden 

var ”motivational interview*”, ”motivational enhancement”, ”tobacco” och ”smok*”. 
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Två systematiska litteratursökningar resulterade i de artiklar som slutligen valdes till 

undersökningen. Den första sökningen skedde 2010-04-22 och inkluderade endast de 

artiklar som fanns i fulltext på Röda Korsets högskola. Sökningen resulterade i 72 

träffar vars titlar och sammanfattningar lästes. Det var då fem artiklar som passade för 

denna uppsats syfte och dessa lästes därför i fulltext. En artikel valdes efter detta bort 

då den inte bedömdes relevant utifrån syftet. Den första sökningen resulterade inte i 

tillräckligt många artiklar och därför gjordes en ny sökning 2010-04-28 som även 

inkluderade de artiklar som inte fanns i fulltext på Röda Korsets högskola. Antal träffar 

blev då 235 artiklar vars titlar och sammanfattningar lästes. Det var då tio artiklar som 

passade syftet och som fanns att hämta på Kungliga Tekniska högskolan för att sedan 

läsas i fulltext. Tre valdes sedan bort för att de inte bedömdes relevanta utifrån syftet. 

 

Dessa två sökningar resulterade i elva artiklar som, trots att ingen begränsning gjordes 

utifrån ansats, alla var kvantitativa. Dessa granskades därför enligt en granskningsmall 

som baserades på frågor som Friberg (2006b, s. 120-121) föreslår för granskning av 

kvantitativa artiklar. Innehållet i ett granskningsprotokoll utformas och anpassas enligt 

Willman och Stoltz (2002, s. 90-91) till varje unik litteratursammanställning. För att 

inte missa några relevanta områden jämfördes dessa frågor med frågorna i Röda 

Korsets högskolas (2005) granskningsmall men ingenting kompletterades. 

Granskningsmallens frågor presenteras i bilaga 2. För varje fråga med positivt svar 

tilldelades artiklarna en poäng och för varje negativt svar noll poäng. Dessa poäng 

räknades sedan om till procent för att kunna gradera studiernas kvalitet. 80-100 % 

positiva svar gav hög kvalitet, 70-79 % medel kvalitet och 60-69 % låg kvalitet 

(Willman & Stoltz, s. 90-91). Efter granskningen behölls åtta artiklar med hög kvalitet 

och två med medel kvalitet. En artikel från den första sökningen höll låg kvalitet och 

exkluderades därför. Tio artiklar återstod därefter vars resultat skulle undersökas. Dessa 

presenteras närmare i bilaga 1 och en översikt över datatainsamlingen presenteras 

nedan i figur 1. 
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Datum Databaser Sökord Begränsningar Träffar Granskade 

fulltext 

Kvalitets- 

granskade 

Använda 

i 

resultatet 

2010-

04-22 

CINAHL 

with full text, 

MEDLINE, 

AMED, 

Academic 

Search Elite 

(motivational 

interview* OR 

motivational 

enhancement) 

AND (smok* 

OR tobacco ) 

Peer-reviewed, 

References 

available, 

 Full text, 

Publication 

Date: 2000-

2010 

72 5 4 3 

( 1, 2, 7) 

2010-

04-28 

CINAHL 

with full text, 

MEDLINE, 

AMED, 

Academic 

Search Elite 

(motivational 

interview* OR 

motivational 

enhancement) 

AND (smok* 

OR tobacco ) 

Peer-reviewed, 

References 

available, 

Publication 

Date: 2000-

2010 

235 10 7 7 

(3, 4, 5, 

6, 8, 9, 

10) 

 

Figur 1. Översikt över datainsamlingen. 

 

 

5.4 Dataanalys 

Undersökningen skedde enligt de steg som Friberg (2006b, s. 121-122) presenterar. 

Först läste författarna igenom de tio valda artiklarna flera gånger, var för sig. Sedan 

jämfördes intrycken och en uppfattning om innehållet bildades. Nästa steg var att söka 

likheter respektive skillnader mellan artiklarna med fokus på de delar av resultatet som 

var relevanta för denna studies syfte. Sista steget av undersökningen var att göra en 

sammanställning genom att sortera och presentera allt det som framkom i föregående 

steg som kategorier under lämpliga rubriker. 

 

Redan när hela artiklarna sammanställdes under datainsamlingen i bilaga 1 framträdde 

likheter och skillnader. Dessa hade direkt anknytning till syftet, och var alltså sådant 

som stödjer eller avfärdar MI som rökavvänjningsmetod och möjliga kategorier började 

formas. Sedan undersöktes artiklarnas resultat djupare och kategorierna samt deras 

innehåll blev då tydligare och denna studies resultat färdigställdes under rubriker.  
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6 ETISKA ASPEKTER 

Svagheten hos litteraturöversikter kan vara att det inte finns tillräckligt mycket relevant 

litteratur och risk finns för selektivt urval. Därför krävs ett kritiskt förhållningssätt vid 

läsningen (Friberg, 2006b, s. 116). Då materialet som granskades var skrivet på 

engelska fanns risk för feltolkning på grund av språket. För att förhindra detta och för 

att tolka materialet så objektivt som möjligt lästes artiklarna noggrant, upprepade 

gånger och lexikon användes. Författarna läste artiklarna var för sig och sedan jämförde 

de sina intryck. De värderade även artiklarnas kvalitet och säkerställde att de var 

relevanta för det valda syftet samt noterade att etiska aspekter hade tagits hänsyn till i 

de valda artiklarna. Vidare var det viktigt att presentera alla resultat på rätt sätt, inte 

bara de som stämde överens med författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 

2008, s. 77).  
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7 RESULTAT 

Analysen resulterade i att ett antal effekter av MI vid rökavvänjning hittades samt om 

resultaten var stödjande eller avvisande, det vill säga positiva eller negativa. De 

effekterna var; rökstopp, minskat bruk av cigaretter, motivation, röksug och 

kostnadseffektivitet. En översikt av vilka artiklar som undersökt de olika effekterna 

visas i figur 2. I bilaga 1 presenteras artiklarnas analysresultat närmare med respektive 

p-värde.  
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3 x x    

4  x x   

5 x  x   

6 x x    

7 x     

8 x    x 

9 x     

10 x x    

   

Figur 2. Översikt över vilka artiklar som  
undersökt de olika effekterna. 

 

 

 

Under varje rubrik, som motsvarar effekterna, presenteras resultaten, under hur lång tid 

dessa har mätts, vilka populationer som undersökts samt om MI i dessa artiklar jämförts 

med någon annan metod. De jämförande metoder kallades i artiklarna oftast för ”usual 

care”, ”brief advice”, ”health education” eller ”standard care” men kommer att 

benämnas som standarsrådgivning då alla gick ut på att kortfattat ge patienten 

information om rökningens hälsorisker enligt gällande riktlinjer.  

 

7.1 Rökstopp 

Nio artiklar undersökte effekten som MI hade på rökstopp, alltså om deltagarna hade 

slutat röka. Fyra artiklar (Bock et al., 2008; Borrelli et al., 2005; Persson & Hjalmarson, 
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2006; Soria, Legido, Escolano, López Yeste & Montoya, 2006) kom fram till att MI 

hade bättre effekt vad gäller rökstopp än standarsrådgivningen. För Bock et al. (2008) 

gällde denna effekt som starkast en månad efter interventionen men visade sig något 

svagare efter tre månader och efter sex månader visades ingen signifikant skillnad. De 

positiva effekterna för Borrelli et al. (2005), Persson & Hjalmarson (2006) och Soria et 

al. (2006) uppmättes tolv månader efter interventionen och positiva effekter syntes i 

dessa studier även vid eventuella mätningar innan tolv månader. De undersökta 

populationerna i dessa studier var patienter med bröstsmärtor (Bock et al., 2008), 

hemsjukvårdspatienter (Borelli et al., 2005), diabetespatienter (Persson & Hjalmarson, 

2006) och patienter på besök hos sin husläkare (Soria et al., 2006). Erol och Erdogan 

(2008)  undersökte populationen ungdomar och kom fram till att MI hade positiv effekt 

utan att ha jämfört med någon annan metod. Den positiva effekten gällde efter tre 

månader och förstärktes efter sex månader.  

 

Tre artiklar (Ingersoll, Cropsey, & Heckman, 2009; Ruger, Weinstein, Hammond, 

Kearney & Emmons, 2008; Tappin et al., 2005) kom inte fram till någon skillnad 

mellan MI och standarsrådgivningen. Den senaste mätningen för dessa studier var sex 

månader efter interventionen. Två av dessa artiklar (Ruger et al., 2008; Tappin et al., 

2005) undersökte gravida. Ingersoll et al. (2009), som undersökte HIV-patienter, kom 

dock fram till att båda metoderna hade statistisk signifikant effekt på rökstopp. En 

artikel (Ahluwalia, Okuyemi, Nollen, Choi, Kaur, Pulvers & Mayo, 2006) visade på 

sämre effekt för MI än standarsrådgivningen. Denna effekt visade sig en vecka samt 

åtta och 26 veckor efter interventionen. Den undersökta populationen i den studien var 

afroamerikaner som rökte mindre än 10 cigaretter/dygn. 

 

7.2 Minskat bruk av cigaretter 

Fem artiklar undersökte effekten som MI har på minskat bruk av cigaretter. Alla dessa 

artiklar jämförde MI med standarsrådgivning. Två artiklar (Bock et al., 2008; och 

Borrelli et al., 2005) kom fram till att MI hade bättre effekt på minskat bruk av 

cigaretter än standarsrådgivningen. Denna effekt visade sig vid alla uppföljningar för de 

båda artiklarna. Den senaste mätningen för Bock et al. (2008) var sex månader efter 

interventionen och för Borrelli et al. (2005) tolv månader efter interventionen. De 
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undersökta populationerna var patienter med bröstsmärtor (Bock et al., 2008) och 

hemsjukvårdspatienter (Borelli et al., 2005). 

 

Tre artiklar (Colby et al., 2005; Ingersoll et al., 2009; Tappin et al., 2005) fann ingen 

skillnad mellan metoderna. Colby et al. (2005) som undersökte ungdomar och Ingersoll 

et al. (2009) som undersökte HIV-patienter fann dock positiva resultat för båda 

interventionerna. Tappin et al. (2005), vars undersökta population var gravida, fann att 

deltagare som fick standarsrådgivningen ökade sitt bruk av cigaretter vilket inte de som 

fick MI gjorde. Den sista mätningen ägde rum efter sex månader efter interventionen. 

Ingen artikel visade på att MI hade sämre effekt på minskat bruk av cigaretter än 

standarsrådgivningen. 

 

7.3 Motivation 

Tre artiklar undersökte effekten som MI hade på motivationen hos rökare att sluta. Två 

artiklar (Bock et al., 2008; Colby et al., 2005) kom fram till att MI ökade motivationen 

mer än standarsrådgivningen. Motivationen mättes före och efter interventionerna och 

de undersökta populationerna var patienter med bröstsmärtor (Bock et al., 2008) och 

ungdomar (Colby et al., 2005). En artikel (Erol & Erdogan, 2008) som undersökte 

ungdomar jämförde inte MI med någon annan metod men fann att interventionen hade 

en positiv effekt på motivationen, främst hos de som hade lägre motivation från början. 

Ingen artikel visade att MI inte ökade motivationen eller att standarsrådgivningen 

ökade motivationen mer än MI. 

 

7.4 Minskat röksug 

En artikel (Bock et al., 2008) fann att deltagarna som fick MI kände signifikant mindre 

röksug i påfrestande situationer vid uppföljningen efter en månad jämfört med 

deltagarna som fick standarsrådgivningen. Den undersökta populationen var patienter 

med bröstsmärtor. 

 

7.5 Kostnadseffektivitet 

En artikel (Ruger et al., 2008) undersökte kostnadseffektivitet genom att jämföra MI 

med standarsrådgivning. Den undersökta populationen i studien var gravida. 
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Kostnadseffektiviteten beräknades genom att undersöka kostnaderna av MI mot de 

vinster metoden genererade i form av beräkningar på antal levnadsår och kvaliteten på 

de levda åren (Janlert, 2000, s. 267) samt det genomsnittliga antal år en individ 

förväntades leva (Janlert, 2000, s. 112). Beräkningarna jämfördes sedan med 

kostnadseffektiviteten av standarsrådgivningen. De fann då att MI vid 

återfallsprevention var mer kostnadseffektiv. MI var dock inte kostnadseffektiv när det 

gällde rökstopp eftersom metoden kostade mer än standarsrådgivningen utan att den 

gav några extra vinster (Ruger et al., 2008). 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Denna uppsats var en litteraturöversikt som följde den modell som Friberg (2006b, s. 

115-123) föreslår för att genomföra en litteraturöversikt tillsammans med Östlundhs 

(2006, s.45-69) steg för informationssökning. Det fanns andra modeller i den litteratur 

som Röda Korsets högskola rekommenderade men efter att ha läst ett par alternativa 

modeller gjordes valet av dessa modeller eftersom de ansågs mest relevanta för att 

besvara uppsatsens syfte.  

 

Det finns ännu inte så mycket litteratur skrivet på svenska om MI vilket underlättade 

urvalet av bakgrundslitteratur då inte mycket behövde exkluderas. Dessutom 

upptäcktes att författarna bakom litteraturen ofta var desamma vilket kan ha vinklat 

informationen om MI. Ett begränsat urval innebär enligt Friberg (2006b, s. 116) en risk 

för selektivt urval och därför krävs ett kritiskt förhållningssätt. 

 

Stor vikt lades vid den inledande litteratursökningen för att försöka täcka 

problemområdet och undvika selektiva urval vid den egentliga litteratursökningen. 

Författarna försökte hålla ett kritiskt förhållningssätt genom hela forskningsprocessen 

och för att säkra den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna var granskningsmallen ett 

viktigt stöd. Att granskningsmallen från Friberg (2006b, s. 120-121) jämfördes med 

Röda Korsets högskolas granskningsmall (2005) förstärkte enligt uppsatsens författare 

dess pålitlighet. Trots mallens pålitlighet kan en begränsning ha varit författarnas 

tidigare vetenskapliga kunskaper. Även om vetenskaplig metodik har varit en del av 

författarnas utbildning kan frågorna ha varit utformade för en ännu högre nivå vilket 

kan ha gjort att frågorna ändå inte blev helt korrekt besvarade. Detta borde dock inte ha 

påverkat granskningen betydande och författarna tyckte att detta stärktes då de under 

diskussionsskrivandet hittade en Cochrane review (Lai, Cahill, Qin & Tang, 2010) som 

har använt sig av tre av de artiklar som användes i denna uppsats resultat. 

 

Författarna valde att avgränsa datainsamlingen och bara hämta artiklar som fanns i 

fulltext på Röda Korsets högskola och Kungliga Tekniska högskolan då de bedömde att 

de tio valda artiklarna gav tillräckligt material för studiens undersökning.   
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8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka forskningsresultat som stödjer eller 

avfärdar MI som rökavvänjningsmetod. Författarna fann artiklar med forskningsresultat 

som sammanställdes till uppsatsens resultat och därmed infriade syftet. Dessutom 

framkom sådant som inte direkt svarade på syftet men som ändå kan vara av vikt för 

omvårdnadsfältet, som att det behövs mer forskning på större och mer generaliserbara 

populationer samt mer om mekanismerna bakom metoden och hur den kan anpassas till 

olika populationer. Patientutbildning inom omvårdnad ska, som tidigare nämnts, vara 

individanpassad och sjuksköterskan måste därför kunna anpassa sina informations- och 

utbildningsinsatser till varje enskild patient (Tingström, 2009, s. 67-68).  

 

Tidigare forskning visar god effekt av MI vid vissa beroenden men det visade sig dock 

att resultaten inte är lika tydliga vid rökning. Orsaken till denna uppsats var att 

författarna fann olika rekommendationer om användning av MI vid rökavvänjning. 

Metoden rekommenderas av vissa (Rollnick et al., 2009, s. 27; Holm Ivarsson, 2004) 

medan andra menar att det inte går att dra slutsatser om att MI fungerar vid 

rökavvänjning (Lundahl et al., 2010, s. 152). Lundahl och Burke (2009) menar att MI 

med säkerhet är bättre än ingen metod alls vid rökavvänjning men att de ännu inte kan 

rekommendera att metoden ersätter andra etablerade metoder utan att mer forskning 

görs.  Forskningen verkar dock vara på väg framåt. Intrycket författarna till denna 

uppsats fick vid litteratursökningarna var att det för varje år publiceras fler och fler 

artiklar om MI och rökavvänjning. Barth och Näsholm (2006, s. 61) stöder detta intryck 

då de hävdar att forskningen ökar samt att det föreligger ett ökat intresse för metoden. 

Detta bör vara viktigt för patientundervisning inom omvårdnad då kunskapsbaserade 

metoder ska användas (Tingström, 2009, s. 81-85).  

 

8.2.1 Rökstopp 

I uppsatsens resultat visade åtta av nio artiklar positiva resultat för MI vid rökstopp. En 

majoritet av artiklarna hade gjort sina studier på specifika populationer vars specifika 

förutsättningar och egenskaper kan ha påverkat resultatet. En population som har 

undersökts i två av artiklarna (Ruger et al., 2008; Tappin et al., 2005) är gravida rökare. 

De som fortfarande röker trots sin graviditet har enligt Holm Ivarsson (2004, s. 23-24) 

visat sig vara de som annars inte alls skulle kunna tänka sig att sluta röka och således 



 

  19 

har de mycket svårare att sluta än andra grupper. Hon menar vidare att även ungdomar 

är en svår grupp att bedriva rökavvänjning med eftersom de i regel inte definierar sig 

själva som beroende av rökning och har ett kortsiktigare perspektiv än vuxna. Enligt 

Soria et al. (2006, s. 773) har dock yngre patienter ofta lättare att sluta röka då de inte 

hunnit bli lika beroende som äldre. De studier i denna uppsats som har undersökt 

ungdomar (Erol & Erdogan, 2008) och gravida (Ruger et al., 2008; Tappin et al., 2005) 

kom dock fram till positiva resultat av MI på rökstopp vilket skulle kunna innebära att 

MI är bra metod för dessa populationer. Inom omvårdnadsvetenskap lyfts människan 

fram som både generell och unik. Med det generella menas att alla människor har 

likheter och med det unika att alla människor är olika alla andra människor (Willman, 

2009, s. 35). Även om en anpassning av metoden görs efter population, alltså det 

generella, är det viktigt att tänka på att människor är unika och att de bör bli bemötta 

individuellt efter sina unika förutsättningar.  

 

I en artikel, som har visat sämre effekt på rökstopp för MI jämfört med en annan metod, 

var den undersökta populationen afroamerikaner som röker högst 10 cigaretter om 

dagen. Anledningen till att afroamerikaner har valts till denna studie är, enligt 

forskarna, att de i genomsnitt röker mindre än andra amerikaner. Forskarna vill veta 

mer om lågkonsumenter av cigaretter då denna grupp ökar och för att förstå sig på de 

specifika mekanismerna bakom ett stabilt lågkonsumtionsmönster (Ahluwalia et al., 

2006). Att deltagarna var lågkonsumenter kan ha varit en möjlig förklaring till det 

negativa resultatet. Dessutom har effekten av MI i denna studie endast mätts upp till 26 

veckor efter interventionen vilket gör att effekter av interventionen på längre sikt kan 

ha missats. Bock et al. (2008, s. 1529) menar att till exempel motivationen kan komma 

upp till flera månader efter interventionen. Cummings, Cooper och McClure Cassie 

(2008, s. 202) anser att resultatet angående långtidseffekter för MI vid rökavvänjning är 

tvetydiga och Bock et al. (2008) finner starkast positiva effekter på rökstopp en månad 

efter interventionen, svagare positiva effekter efter tre månader och inga signifikanta 

positiva efter sex månader. Ingen av artiklarna i uppsatsen har mätt effekten av MI mer 

än tolv månader efter interventionen vilket gör att eventuella senare effekter kan ha 

missats. 

 

Enligt många artiklars metod verifieras deltagarnas självrapporterade rökvanor 

biokemiskt via exempelvis saliv- och blodprov. Detta gör dock inte Persson och 
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Hjalmarsson (2006, s. 79) som menar att detta kan ha varit en begränsning i deras egen 

studie samtidigt som de betvivlar värdet av biokemisk verifiering. Colby et al. (2005, s. 

873) menar dock att det inte går att utgå från de självrapporterade rökvanorna då de i 

sin studie finner en betydande skillnad mellan vad som självrapporterats och vad 

proverna visat.  

 

8.2.2 Minskat bruk av cigaretter 

Alla av de fem artiklar i uppsatsens resultat som undersökt effekten av MI på minskat 

bruk av cigaretter visar positiva resultat. Liksom vid rökstopp kan de undersökta 

populationernas specifika egenskaper samt tidsaspekter för mätning av effekterna ha 

påverkat resultatet. Eventuellt skulle samma positiva resultat inte visa sig på längre sikt 

än 12 månader, vilket var den senaste mätningen, och resultatet kanske inte skulle bli 

lika positivt för andra populationer. 

 

Tappin et al. (2005), som har undersökt gravida rökare, finner att deltagare som fått 

standardrådgivningen har ökat sitt bruk av cigaretter vilket inte de som fått MI gjort. 

Resultatet visar alltså inte att deltagarna som fått MI minskat sitt bruk av cigaretter men 

presenteras ändå under denna rubrik. Detta eftersom gravidas halveringstid för nikotin 

är förkortad vilket innebär att de behöver röka mer än innan graviditeten för att komma 

upp i samma nikotinkoncentration och ett icke ökat bruk motsvarar därför, enligt 

Tappin et al., ett minskat bruk. 

 

En faktor som författarna till denna uppsats reagerade på hos studiernas metod  som 

kan ha påverkat resultatet var att MI-interventionen ofta fått mer tid och fler sessioner i 

anspråk än standardrådgivningen. Borelli et al. (2005, s. 119-120) har analyserat sina 

MI-sessioner, som var just fler och längre än standardrådgivningens sessioner, och 

kommit fram till att det snarare är interventionsinnehållet än tiden och antalet sessioner 

som har lett fram till deras resultat. Lai et al. (2010) menar dock att tiden har betydelse 

då de har funnit att MI-sessioner längre än 20 minuter är mer effektiva än kortare 

sessioner. De har också undersökt om antalet sessioner har betydelse och funnit att en 

MI-session är lika effektiv som flera. 
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8.2.3 Motivation 

Alla av de tre artiklar i uppsatsens resultat som har undersökt effekten av MI på 

motivationen att sluta röka visar positiva resultat. Liksom vid rökstopp och minskat 

cigarettbruk kan de undersökta populationernas specifika egenskaper samt tidsaspekter 

för mätning av effekterna ha påverkat resultatet.  

 

Eftersom förändring kan ses som en process och behoven kan skilja sig mycket åt 

beroende på var i processen en person befinner sig (Faskunger, 2008, s. 116-118) kan 

motivationen vid interventionsstart vara den faktor som har påverkat dessa resultat 

mest. Erol och Erdogan (2008) har kommit fram till att MI har bättre effekt på 

motivationen hos de som befinner sig tidigt i förändringsprocessen och alltså har lägre 

motivation än de som kommit längre i processen. Ahluwalia et al. (2006, s. 889-890) 

som har funnit negativa resultat för MI förklarar detta med att deras population vid 

interventionsstart är högt motiverade. De menar att det finns stöd för att MI fungerar 

bäst för de som visar motstånd mot förändring och har lägre motivation. Författarna till 

uppsatsen ansåg att även de artiklar som har påvisat god effekt vid rökstopp och 

minskat cigarettbruk indirekt visade på positiva resultat för motivationen eftersom 

motivation enligt Holm Ivarsson (2004, s.10-19) behövs för att sluta röka. 

 

8.3 Slutsatser 

Resultatet av denna litteraturstudie indikerar stöd för att använda MI vid rökavvänjning 

om metoden anpassas efter de förutsättningar som ges, till exempel patientens rökvanor 

och motivation. Resultaten tyder på att effekten av MI är starkast på de rökare vars 

motivation i utgångsläget är låg. Begränsningar i studien gör resultaten svåra att 

generalisera men tyder på att metoden fungerar på ett flertal specifika populationer till 

exempel gravida och ungdomar men inte på lågkonsumenter. Dessutom behövs mer 

forskning för att förtydliga om och hur metoden ska användas. 

 

8.4 Klinisk betydelse 

Forskningsresultat om MI vid rökavvänjning behövs för att sjuksköterskor ska kunna 

fatta informerade beslut om huruvida det finns ett värde av att använda MI i deras 
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omvårdnad av patienter. Förhoppningen är att denna studie kan bidra till en ytterligare 

förståelse för aktuella forskningsresultat om MI:s effekter vid rökavvänjning.  

 

Författarna hoppas även kunna väcka intresset för användning av MI inom andra 

omvårdnadsområden än rökavvänjning samt att läsarna ska finna inspiration i metoden 

och ta med sig valda delar ut i den kliniska verksamheten. Förhoppning finns även att 

bidra med vetskapen om att det finns metoder som kan vara till hjälp i sjuksköterskans 

yrkesutövning. Förhoppningsvis leder det till att lämpliga metoder tas fram och 

används vilket kan komma till nytta inom omvårdnadsfältet för patienter och 

vårdpersonal liksom även för verksamheter och samhället i stort. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

En litteraturöversikt kan ha olika syften, till exempel som en fristående översikt över ett 

specifikt kunskapsområde eller som en översikt av forskningsläget inför ett kommande 

empiriskt arbete (Friberg, 2006b, s. 115). Denna uppsats skulle kunna fungera som 

grund för kommande studier då den fann att forskningen om MI vid rökavvänjning på 

många områden tycks ofullständig. 

 

Exempel på ett område som vore intressant att undersöka vidare är sjuksköterskors och 

patienters upplevelser av metoden vid rökavvänjning. Ett annat område som tycks 

relativt outforskat är de långsiktiga effekterna samt mekanismerna bakom metoden. 

Mer forskning på större och mer generaliserbara populationer är också önskvärt samt 

hur metoden kan anpassas utifrån olika förutsättningar. 
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BILAGA 1 - ÖVERSIKTSTABELL 

Information om studierna Syfte och intervention Metod Deltagare 

Bortfall 

Effekter Sammanfattat 

resultat 

Vetenskaplig 

kvalitet 

 

Nr: 1 

Författare: Ahluwalia, J., 

Okuyemi, K., Nollen, N., Choi, 

W., Kaur, H., Pulvers, K. & Mayo, 

M. 

Titel: The effects of nicotine gum 

and counseling among African 

American light smokers: a 2 x 2 

factorial design. 

År: 2006 

Tidsskrift: Addiction (Abingdon, 

England) 

Land: USA 

 

Syfte: Att utvärdera 

effekten av 

nikotintuggummi och 

stödsamtal bland 

Afroamerikaner som röker 

mindre än tio 

cigaretter/dygn. 

Fyra grupper: 

Nikotintuggummi+ MI 

Nikotintuggummi+ Health 

education (HE) 

Placebo+ MI 

Placebo+ HE 

MI: Tre fysiska sessioner + 

tre per telefon. Varje 

session ca 20 min. 

HE: Behandlingsguide, 

info och råd. 

 

Typ: Kvantitativ, 

kontrollerad, 

randomiserad. 

Urval: 

Afroamerikaner minst 

18 år, röker högst tio 

cigaretter/dygn. 

Rekryterades via 

media, klinik, radio 

mm. 

 

Totalt: 

755  

Bortfall: 

118 

 

 

Rökstopp: 

Självrapporterat och biokemiskt 

verifierat. Signifikant (p<0,001) 

fler slutade röka efter 26 veckor i 

HE-gruppen än MI-gruppen. 

 

 

 

Ingen skillnad 

mellan 

nikotintuggummi 

och placebo.  HE 

signifikant bättre 

än MI. 

 

Hög 
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Information om studierna Syfte och intervention Metod Deltagare 

Bortfall 

Effekter Sammanfattat 

resultat 

Vetenskaplig 

kvalitet 

 

Nr: 2 

Författare: Bock, B., Becker, B., 

Niaura, R., Partridge, R., Fava, J., 

& Trask, P.  

Titel: Smoking cessation among 

patients in an emergency chest 

pain observation unit: outcomes of 

the Chest Pain Smoking Study 

(CPSS). 

År: 2008 

Tidsskrift: Nicotine & Tobacco 

Research: Official Journal Of The 

Society For Research On Nicotine 

And Tobacco. 

Land: USA 

 

Syfte: Att undersöka 

effekten av en 

rökstoppsintervention på 

abstinens och motivation att 

sluta hos patienter med 

bröstsmärtor. 

Intervention: MI 30 min 

samt 15 minuters 

uppföljningssessioner tre 

gånger per telefon. 

Kontroll: Usual care (UC) 

innehållande skriftlig 

hänvisning till lokalt 

rökstoppsstöd samt 

uppföljning tre gånger via 

frågeformulär. 

 

Typ: Kvantitativ, 

randomiserad, 

kontrollerad. 

Urval: Vuxna, kom 

till akutavdelningen 

med bröstsmärtor och 

intagna på en 

observationsenhet, 24-

timmars observation. 

 

 

Totalt:  

543 

Bortfall: 

251  

 

Rökstopp: Signifikant fler i MI-

gruppen hade slutat efter en månad 

(p=0,02). Något färre efter tre 

månader (p=0,06). Ingen 

signifikant skillnad efter sex 

månader (p=0,54). Självrapporterat 

och biokemiskt verifierat. 

Minskat bruk: Signifikant 

(p<0,05) reducering av antal 

cigaretter per dag i MI-gruppen 

jämfört med kontrollgruppen. 

Självrapporterat och biokemiskt 

verifierat. 

Motivation: Signifikant (p<0,05) 

högre motivation att sluta efter en 

månad i MI-gruppen jämfört med 

interventionsgruppen. 

Röksug: Signifikant (p<0,05) 

minskat röksug i jobbiga situationer 

för MI-gruppen efter en månad. 

 

MI-interventionen 

är effektiv vid 

initiala slutförsök 

för akut 

bröstsmärts-

patienter på en 

observations-

enhet. 

 

Hög 
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Information om studierna Syfte och intervention Metod Deltagare 

Bortfall 

Effekter Sammanfattat 

resultat 

Vetenskaplig 

kvalitet 

 

Nr: 3 

Författare: Borrelli, B., Novak, 

S., Hecht, J., Emmons, K., 

Papandonatos, G., &Abrams, D.  

Titel: Home health care nurses as a 

new channel for smoking cessation 

treatment: outcomes from project 

CARES (Community-nurse 

Assisted Research and Education 

on Smoking). 

År: 2005 

Tidsskrift: Preventive Medicine. 

Land: USA 

 

Syfte: Att undersöka om 

motivational enhancement 

(ME) är bättre än Standard 

Care (SC) för att hjälpa 

hemsjukvårdspatienter att 

sluta röka. 

Intervention: ME i 

samband med vanligt 

hemsjukvårdsbesök. Tre 

interventioner, 20-30 min + 

uppföljning telefon. 

Kontroll: SC i samband 

med vanligt 

hemsjukvårdsbesök. Ett 

besök, 5-15 min. 

 

 

 

 

 

 

Typ: Kvantitativ, 

randomiserad, 

kontrollerad. 

Urval: 

Hemsjukvårds-

patienter,  > 18 år, ej 

hospice.  

 

Totalt: 

273  

Bortfall:  

101 

 

 

Rökstopp: Bland deltagarna i ME-

gruppen gjordes signifikant 

(p<0,05) fler försök att sluta röka. 

Självrapporterat och verifierat. 

Minskat bruk: ME-gruppen rökte 

signifikant (p<0,05) färre cigaretter 

per dag vid varje uppföljning. 

 

 

ME fungerade 

bättre än SC för 

att minska 

cigarettbruket hos 

hemsjukvårds-

patienter. 

 

Hög 
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Information om studierna Syfte och intervention Metod Deltagare 

Bortfall 

Effekter Sammanfattat 

resultat 

Vetenskaplig 

kvalitet 

 

Nr: 4 

Författare: Colby, S., Monti, P., 

O'Leary Tevyaw, T., Barnett, N., 

Spirito, A., Rohsenow, D., Riggs, 

S. & Lewander, W.  

Titel: Brief motivational 

intervention for adolescent 

smokers in medical settings. 

År: 2005 

Tidsskrift: Addictive Behaviors. 

Land: USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte: Att studera effekten 

av MI för att minska 

rökningen hos ungdomar. 

Intervention: En session 

MI, telefonuppföljning 15-

20 min efter en månad. 

Kontroll: Brief advice 

(BA) muntligt i enlighet 

med kliniska riktlinjer. 

 

Typ: Kvantitativ, 

randomiserad, 

kontrollerad. 

Urval: Rekryterade på 

akutmottagning och 

öppenvårds-

mottagning, 14 – 19 

år.  

 

 

Totalt: 

85 

Bortfall:  

11 

 

Minskat bruk: Båda grupperna 

minskade signifikant (p<0,0001) 

bruket av cigaretter vid en, tre och 

sex månaders uppföljning ingen 

signifikant skillnad mellan 

grupperna. Självrapporterat och 

biokemiskt verifierat. 

Motivation: MI-gruppen 

rapporterade signifikant (p=0,055) 

högre motivation att sluta röka än 

kontrollgruppen. 

 

Studien ger visst 

stöd för MI vid 

rökavvänjning för 

ungdomar. 

 

 

Hög 
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Information om studierna Syfte och intervention Metod Deltagare 

Bortfall 

Effekter Sammanfattat 

resultat 

Vetenskaplig 

kvalitet 

 

Nr: 5 

Författare: Erol, S. & Erdogan, S. 

Titel: Application of a stage based 

motivational interviewing 

approach to adolescent smoking 

cessation: the Transtheoretical 

Model-based study. 

År: 2008 

Tidsskrift: Patient Education And 

Counseling. 

Land: Turkiet 

 

Syfte: Att utvärdera det 

kortsiktiga resultatet av MI 

för att hjälpa ungdomar att 

sluta röka, med hjälp av 

Transtheoretical model 

(TTM). 

Intervention: Fem MI-

sessioner á ca 45 min. 

 

Typ: Kvantitativ, 

kontrollerad, icke-

randomiserad. 

Urval: Deltagarna 

rekryterades på en 

skola, 13-20 år. 

 

Totalt:  

60 

Bortfall:  

0 

 

Motivation: En signifikant 

(p<0,01) förändring framåt i 

motivationsprocessens tidiga faser 

påvisas efter såväl tre som sex 

månader. Den positiva 

förändringen är starkast för 

deltagarna som från början var i 

den första fasen. 

Rökstopp: Självrapporterat och 

verifierat. Signifikant (p<0,01) 

positiv effekt på rökstopp vid tre 

månader och ännu mer positivt vid 

sex månader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI är en bra 

metod för att 

motivera 

ungdomar att 

sluta röka. 

 

Medel 
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Information om studierna Syfte och intervention Metod Deltagare 

Bortfall 

Effekter Sammanfattat 

resultat 

Vetenskaplig 

kvalitet 

 

Nr: 6 

Författare: Ingersoll, K., Cropsey, 

K..& Heckman, C 

Titel:. A test of motivational plus 

nicotine replacement interventions 

for HIV positive smokers. 

År: 2009 

Tidsskrift: AIDS And Behavior,. 

Land: USA 

 

Syfte: Att testa två format 

av motiverande 

interventioner, MI och 

skriftlig självguide, 

tillsammans med 

nikotinplåster för 

rökavvänjning bland HIV-

patienter. 

Intervention: En MI-

session samt nikotinplåster. 

Kontroll: Skriftlig 

självhjälpsguide baserad på 

MI, samt nikotinplåster. 

 

 

 

 

 

 

 

Typ: Kvantitativ, 

randomiserad, 

kontrollerad. 

Urval: HIV-positiva, 

minst 18 år.  

Rekryterade från 

infektionsklinik på ett 

sjukhus.  

 

Totalt: 

40 

Bortfall: 

5 

 

 

 

Rökstopp & minskat bruk: 

Signifikant (p<0,01) fler icke-

rökare och färre dagligrökare i båda 

grupperna vid tre månaders 

uppföljning. Ingen skillnad mellan 

grupperna vid en eller tre månader. 

Självrapporterat och biokemiskt 

verifierat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En underanalys 

gjordes av både 

grupperna ihop då 

inga skillnader 

hittades. Den 

visade att båda 

grupperna 

signifikant 

minskat sitt bruk 

och att detta var 

tack vare 

interventionerna, 

samtidigt som 

deltagarna 

använde plåstren i 

liten utsträckning. 

 

Hög 
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Information om studierna Syfte och intervention Metod Deltagare 

Bortfall 

Effekter Sammanfattat 

resultat 

Vetenskaplig 

kvalitet 

 

Nr: 7 

Författare: Persson, L. & 

Hjalmarson, A. 

Titel: Smoking cessation in 

patients with diabetes mellitus: 

results from a controlled study of 

an intervention programme in 

primary healthcare in Sweden. 

År: 2006 

Tidsskrift: Scandinavian Journal 

Of Primary Health Care. 

Land: Sverige 

 

Syfte: Utvärdera 

interventionsprogram för 

rökavvänjning för 

diabetespatienter i 

primärvården. 

Interventionscenter: 

Erbjudna åtta 

gruppsessioner á 45-60 min 

samt stöd och uppföljning  

tre gånger per telefon.  

Kontroll: Skriftligt brev 

innehållande risker med 

rökning och råd om 

rökstopp. 

 

 

 

 

 

 

 

Typ: Kvantitativ, 

kontrollerad, icke-

randomiserad 

multicenterstudie. 

Urval: 

Diabetespatienter 30-

75 år. Rekryterade 

från 17 olika 

vårdcentraler. 

 

Totalt:  

368 

Bortfall:  

21 

 

Rökstopp: Självrapporterat, ej 

biokemiskt verifierat. Efter 12 

månader rapporterade 40 % av 

patienterna som fått MI i grupp att 

de slutat röka, jämfört med  

14 % av de som inte deltog i 

gruppsessionerna och 7 % i 

kontrollcentret, en statistisk 

signifikant (p<0,01) skillnad.  

 

 

 

 

 

 

Fler av de i 

interventions-

centrena än i 

kontrollcentrena 

rapporterade ett 

rökstopp. 

 

Medel 
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Information om studierna Syfte och intervention Metod Deltagare 

Bortfall 

Effekter Sammanfattat 

resultat 

Vetenskaplig 

kvalitet 

 

Nr: 8 

Författare: Ruger, J., Weinstein, 

M., Hammond, S., Kearney, M., & 

Emmons, K.  

Titel: Cost-effectiveness of 

motivational interviewing for 

smoking cessation and relapse 

prevention among low-income 

pregnant women: a randomized 

controlled trial. 

År: 2008 

Tidsskrift: Value in Health. 

Land: USA 

 

Syfte: Utvärdera 

effektivitet och 

kostnadseffektivitet av MI 

vid rökavvänjning och 

återfallsprevention för 

gravida låginkomsttagare. 

Intervention: Tre MI-

sessioner á ca en timma i 

hemmet samt skriftlig 

självhjälpsguide. 

Kontroll: Usual care (UC) 

enligt standars riktlinjer, ca 

5 min session på kliniken 

samt självhjälpsmaterial. 

 

 

 

 

 

Typ: Kvantitativ, 

randomiserad, 

kontrollerad. 

Urval: Patienter 

gravida > v 28. 

Rekryterade på flera 

sjukhus och 

hälsokliniker. 

 

 

Totalt: 

302  

Bortfall:  

43 

 

Rökstopp: Självrapporterat och 

biokemiskt verifierat hos de som 

rökte vid studiens start. Ingen 

signifikant skillnad mellan 

grupperna 1 mån efter 

interventionen eller 6 mån efter 

förlossning. 

Återfallsprevention: 

Självrapporterat och biokemiskt 

verifierat hos de som slutat röka 

inom tre mån innan studiens start. 

Signifikant (p=0,055= bättre effekt  

av MI efter sex månader. 

Kostnadseffektivitet: MI kostar 

mer än UC men ger inte bättre 

effekt på rökstopp i jämförelse. 

 

 

 

 

 

MI hjälper vid 

återfalls-

prevention och är 

där 

kostnadseffektiv. 

När det gäller att 

sluta röka är MI 

inte 

kostnadseffektivt. 

 

Hög 
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Information om studierna Syfte och intervention Metod Deltagare 

Bortfall 

Effekter Sammanfattat 

resultat 

Vetenskaplig 

kvalitet 

 

Nr: 9 

Författare: Soria, R., Legido, A., 

Escolano, C., López Yeste, A., & 

Montoya, J. 

Titel: A randomised controlled 

trial of motivational interviewing 

for smoking cessation. 

År: 2006 

Tidsskrift: The British Journal Of 

General Practice: The Journal Of 

The Royal College Of General 

Practitioners. 

Land: Spanien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte: Att ta reda på ifall 

MI, jämfört med 

rökrådgivning, är mer 

effektivt för att sluta röka. 

Intervention: Tre MI-

sessioner á 20 minuter hos 

läkaren. 

Kontroll: En session 

rökrådgivning á ca 3 min 

med läkaren. 

 

Typ: Kvantitativ, 

randomiserad, 

kontrollerad. 

Urval: Patienter, 15-

75 år, till fem läkare 

på en vårdcentral 

rekryterades under 

vanliga läkarbesök.  

 

 

Totalt:  

200 

Bortfall: 

26 

 

 

Rökstopp: Självrapporterat och 

biokemiskt verifierat. MI var 

signifikant (p=0,001) mer effektivt 

än rådgivningen i att få patienter att 

sluta röka både efter sex månader 

och tolv månader. 

 

MI var mer 

effektivt än 

rådgivning för att 

sluta röka. 

 

Hög 
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Information om studierna Syfte och intervention Metod Deltagare 

Bortfall 

Effekter Sammanfattat 

resultat 

Vetenskaplig 

kvalitet 

 

Nr: 10 

Författare: Tappin, D., Lumsden, 

M., Gilmour, W., Crawford, F., 

McIntyre, D., Stone, D., Webber, 

R., MacIndoe, S. & Mohammed, 

E. 

Titel: Randomised controlled trial 

of home based motivational 

interviewing by midwives to help 

pregnant smokers quit or cut down. 

År: 2005 

Tidsskrift: BMJ (Clinical 

Research Ed.) 

Land: Storbritannien 

 

Syfte: Att avgöra om MI 

som utförs i patientens hem 

av tränade barnmorskor 

hjälper gravida att sluta 

röka. 

Intervention: Sedvanlig 

hälsofrämjande rådgivning 

från en bok som även 

delades ut. Dessutom två 

till fem MI-sessioner á ca 

30 min i hemmet. 

Kontroll: Sedvanlig 

hälsofrämjande rådgivning 

från en bok som även 

delades ut. 

 

 

 

Typ: Kvantitativ, 

randomiserad, 

kontrollerad. 

Urval: Patienter 

gravida < v 24, 

rekryterades från två 

sjukhus. 

 

Totalt: 

762 

Bortfall: 

29 

 

Rökstopp: Självrapporterat och 

biokemiskt verifierat. Ingen 

signifikant skillnad mellan 

grupperna. 

Minskat bruk: Självrapporterat 

och biokemiskt verifierat. Ingen 

signifikant skillnad mellan 

grupperna efter tre eller sex 

månader. 

Ökat bruk: Signifikant (p=0,48) 

fler i kontrollgruppen än i 

interventionsgruppen ökade sitt 

cigarettbruk.  

 

MI hjälper inte 

gravida bättre än 

rådgivning att 

sluta röka, minska 

sitt bruk eller öka 

motivationen. 

Däremot ökade 

inte de i MI-

gruppen sitt bruk 

vilken de i 

kontrollgruppen 

gjorde. 

 

Hög 



 

  1 

 

BILAGA 2 – GRANSKNINGSMALL 

Utifrån Friberg (2006, s.120-121). 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är 

denna i så fall beskriven? 

 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 

 Hur är metoden beskriven? 

 

 Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 

 

 Hur analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa 

adekvata? 

 

 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de 

ihop? 

 

 Vad visa resultatet? 

 

 Vilka argument förs fram? 

 

 Förs det några etiska resonemang? 

 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metod i så f all, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 

 

 

 


