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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Motiverande samtal (MI) är en metod för att behandla främst alkoholmissbruk, men 

har allt mer integrerats i behandlingen av andra substansmissbruk. Det flesta studier gällande MI 

har genomförts på vuxna varför effekten av MI på denna grupp är mest belagd. Antalet 

ungdomar med substansmissbruk ökar, vilket medför att en undersökning rörande studier om MI 

som riktas mot denna åldersgrupp (14-24 år) förefaller både relevant och nödvändig. Syfte: 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilken effekt MI har vid arbetet med ungdomar 

med substansmissbruk. Metod: Allmän litteraturstudie. Resultat: Interventioner med MI ledde 

till en konsumtionssänkning, en ökad motivation samt minskade substansrelaterade problem. 

Slutsats: MI har en positiv behandlingseffekt hos ungdomar med substansmissbruk. Resultaten 

stämmer överens med tidigare forskning och stödjer nyttan av en kort MI intervention hos 

ungdomar med en missbruksproblematik. Dock visades en ökad abstinens vid användning av 

tyngre droger. 

 

Nyckelord: Motiverande samtal, intervention, ungdomar, effekt, missbruk.   

 

 



SUMMARY   

 

Background: Motivational Interviewing (MI) is a method to treat primarily alcohol abuse, but 

has been increasingly integrated into the treatment of other substance abuse. Most studies of MI 

have been conducted in adults why the effects of MI in this group are mostly paved. The number 

of adolescents with substance abuse is increasing, leading to why an investigation concerning 

the studies on MI focused on this age group (14-24 years) seems both relevant and necessary. 

Aim: The aim of this study was to elucidate the effect of MI in the work with adolescents who 

hold a substance abuse. Method: A literature review. Results: The intervention with MI led to a 

consumption reduction, increased motivation, and reduced drug-related problems. Conclusions:  

MI has a therapeutic effect in adolescents with substance abuse. The results are consistent with 

previous research and support the utility of a brief MI intervention in adolescents with substance 

abuse problems. However, there was an expansion in abstinence from the use of heavier drugs. 

 

Keywords: Motivational Interviewing, Intervention, adolescents, effect, abuse. 
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1 INLEDNING 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi vid ett flertal tillfällen stått inför en 

komplex problematik beträffande substanskonsumtion hos patienter, bland annat gällande 

tobak, alkohol och andra droger. Att diskutera dessa företeelser kan av sjukvårdspersonal 

emellanåt upplevas som svårt, om det inte direkt påverkar patientens sjukdomsbild. 

Ungdomar och unga vuxna (i åldrarna 14-24 år), härefter benämnda ungdomar, kan vara 

speciellt svåra att nå fram till, då de kan ha ett starkt motstånd mot hälsofrämjande 

åtgärder. Ungdomar är extra utsatta för att utveckla en ohälsosam attityd till alkohol och 

droger. För att som vårdpersonal komma åt problemet krävs det att ungdomarna känner 

tillit till vårdpersonalen och att arbetsrelationen bottnar i ömsesidig respekt. Motiverande 

samtal (MI) är en metod som används av bland andra vårdpersonal, främst vid behandling 

av missbruksproblematik. Det finns stark evidens för metoden vid behandling av 

alkoholmissbruk hos vuxna. Mindre forskning finns på metoden gällande 

substansmissbruk hos målgruppen ungdomar. Vi finner det därför intressant att belysa 

effekten av motiverande samtal hos ungdomar med substansmissbruk.  
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2 BAKGRUND 

Sjuksköterskans yrkesroll innefattar flera ansvarsområden, däribland omvårdnad. I 

begreppet omvårdnad ingår principer om sjuksköterskans ansvar att stödja patientens 

självbestämmande, genom autonomiprincipen, samt stimulera till en hälsosammare 

livsstil, genom hälsofrämjande arbete. En av omvårdnadsvetenskapens delkompetenser är 

att kunna ta till vara på patientens hälsa. Att se till att patienten och anhöriga är delaktiga i 

vården är även det en del av sjuksköterskans kompetens (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Motiverande samtal (MI) har kommit att bli en välkänd metod, vari patienten närmar sig 

förändring med olika grad av beredskap (Lundahl, Kunz, Brownell, Tollefson & Burke, 

2010). Vidare menar Lundahl et al. att samtalstekniken har tillräckligt med evidens för att 

sägas vara en effektiv och genomförbar metod, samt att den är under utveckling och 

kommer användas mer frekvent i framtiden. Folkhälsomål 11 innefattar mål som 

riksdagen och regeringen har fastslagit gällande alkohol- och narkotikafrågor. Målet är att 

minska alkohol- och tobakskonsumtionen samt att helt reducera användningen av 

narkotika (Statens folkhälsoinstitut [Fhi.se], 2009).  

 

2.1 Substansmissbruk  

Med substansmissbruk menas en överdriven användning av ett ämne, vanligen alkohol 

eller droger. Den begreppsbestämning denna studie vilar emot är fastställd av DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). För att definiera att individen 

har ett substansmissbruk ska denne under perioden av ett år haft (i) konsekvenser av sitt 

brukande i form av bland annat ökad tolerans av substansen, (ii) ett berusningsbehov, (iii) 

svår till måttlig abstinens, (iv) minskad kontroll över sitt nyttjande, (v) en kraftig 

påverkan på den sociala interaktionen samt (vi) att individen fortsätter att nyttja 

substansen trots kännedom om de negativa följderna (MINI-D IV, 2002). För att screena 

ungdomar med alkoholproblem finns ett test, AUDIT (The Alcohol Use Disorders 

Identification Test), liknande tester finns för bland annat marijuana/cannabis, CUDIT 

(The Cannabis Use Disorders Identification Test). Testen är självskattningsformulär som 

undersöker patientens vanor (World Health Organisation [WHO], 2010b).  
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2.2 Ungdomars substansmissbruk internationellt och i Sverige 

Européer dricker mest i världen och studier visar att ungdomar ofta har flera 

substansmissbruk samtidigt (World Health Organisation [WHO], 2010a). De oftast 

förekommande missbruken internationellt är alkohol och marijuana/cannabis (Deas, 

2008). I Sverige och Europa är marijuana/cannabis den vanligaste drogen näst efter 

alkohol och tobak. Bland svenska ungdomar brukar pojkar substansen i större omfattning 

än vad flickor gör (Socialstyrelsen, 2009). Kokain är en vanligare dödsorsak bland 

ungdomar än både heroin och amfetamin (Hensing, 2009) och cirka hälften som 

behandlas för marijuana/cannabismissbruk är under 25 år (Van Scoyoc, Stanger & 

Budney, 2009). Det förekommer dubbelt så många ungdomar med lättare problem kring 

en substans, vilket skulle kunna leda till ett missbruk, jämfört med de ungdomar som har 

ett renodlat missbruk. Det finns dock endast resurser att behandla de ungdomar med 

missbruk och därmed inte proportionerlig tillgång av medel att fokusera på preventivt 

arbete för ungdomar med måttliga vanor (Minugh, Lomuto & Janke, 2010). I många av 

världens länder ökar fortfarande cigarrettrökningen men i Sverige har antalet ungdomar 

som röker reducerats sedan 1990-talet (Danielsson, Gilliam & Hemström, 2009). 

Alkohol- och narkotikakonsumtionen hos ungdomar har under det senaste decenniet ökat 

i Sverige. Redan i tidiga tonåren sker debuten för användandet av alkohol, beträffande 

båda könen (Agerberg, 2004). Många ungdomar har svårt att klargöra motivet till sitt 

missbruk, men flertalet anger ruset som den främsta orsaken (Palmqvist, 2006). 

Ungdomar vilka är mer känslosamma lider i högre grad av abstinens och typiska 

abstinenssymtom är ett sug efter substansen, depression, irritation, ilska, rastlöshet, 

sömnsvårigheter, ångest och oro (Van Scoyoc, Stanger & Budney, 2009).  

 

2.3 Konsekvenser av ungdomars substansmissbruk 

”Ungdomen är den period då människors levnadsvanor formas, och dessa vanor kan ha 

stor betydelse för hälsan under hela livet” (Socialstyrelsen, 2009, s.89). Många organ kan 

ta skada av substansmissbruk och då tonåringars kroppar är under tillväxt är det mer 

riskabelt för denna målgrupp att konsumera droger, än vad det är för vuxna. Unga 

människors kroppar är också mer ömtåliga för substanser då de har en lägre 

förbränningsförmåga vilket gör att de skadliga ämnena finns kvar i deras kroppar under en 

längre tid. Dessutom är tonåringars kroppar mindre vilket leder till att koncentrationen av 

ämnena blir högre än hos en vuxen. Dessa faktorer kan leda till att en utveckling av ett 
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missbruk går fortare än hos en vuxen person. Utöver de fysiska åkommorna påverkas 

även det sociala samspelet och mentala hälsan vilket i längden kan påverka utbildning och 

arbetsmöjligheter (Mattzon, 2007). Alkoholkonsumtion är en av de vanligaste orsakerna 

till avsiktliga skador bland ungdomar och kan leda till en ingång till annan substans-

användning (Cunningham et al., 2009). Ungdomar som röker marijuana/cannabis utsätter 

sig för en stor risk för både fysiska och psykiska konsekvenser, däribland ökad risk för 

våldsrelaterade skador (Van Scoyoc, Stanger & Budney, 2009). 

 

2.4 Behandlingsmetoder för livsstilsförändring 

Fler ungdomar får idag vård för missbruksrelaterade diagnoser än under 1990 talet och 

behandling av missbruk har under lång tid ägt rum på behandlingshem (Socialstyrelsen, 

2009). I Sverige finns en rad olika mottagningar för missbrukande ungdomar och Maria 

ungdom i Stockholm är den största. Patientantalet på Maria ungdom har sedan mitten av 

förra decenniet ökat och de flesta ungdomar kommer på grund av alkohol- och 

marijuana/cannabisproblem (Agerberg, 2004). Psykosociala och pedagogiska metoder 

används för att på lång sikt hålla ungdomar med missbruk borta från stimulantia 

(Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, 2004). 

Behandlingen kan ske genom att informera patienten, stärka motivationen, hjälpa 

patienten att själv ta tag i problemet samt stärka individen till att fatta egna hälsosamma 

beslut. Även politiska beslut kring de beroendeframkallande substanserna är metoder för 

att leda befolkningen mot beteendeförändring. Detta kan regleras genom skatter, reklam, 

åldersgränser och tillåtna promillenivåer (Naidoo & Wills, 2007). Sjuksköterskan kan 

stärka patientens självkänsla genom att fokusera på det friska hos patienten, ett så kallat 

salutogent perspektiv. Detta perspektiv innebär att man som vårdpersonal fokuserar på 

vilka förhållanden som ger upphov till och upprätthåller hälsa, istället för sjukdom 

(Langius-Eklöf, 2008).  

 

2.5 Motiverande samtal 

Motivational interviewing översätts på svenska till motiverande samtal och förklaras av 

skaparna Miller och Rollnick (2010) vara en ”klientcentrerad, styrande metod för att höja 

den inneboende motivationen för förändring genom att utforska och lösa ambivalens” 

(s.51). Det finns angränsande begreppsförklaringar av MI och huvud-förklaringen lyder 
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”Motiverande samtal är en på samarbete grundad, personcentrerad form av vägledning för 

att framkalla och stärka motivation till förändring” (ibid., s. 295). För att lära ut MI 

används ofta rollspel som teknik för att åskådliggöra de centrala grundläggande faktorerna 

i metoden (Rollnick & Miller, 2010). Det är viktigt att vårdgivaren använder öppna frågor 

snarare än stängda, vilket ger mer motivation och insikt (Burke, O´Sullivan & Vaughan, 

2005). Stängda frågor kan besvaras med ett ja eller ett nej. Öppna frågor har inga givna 

svarsalternativ och leder oftast till längre svar där patienten får möjlighet att reflektera 

vilket i sin tur ofta leder till förtroende och acceptans. De öppna frågorna mynnar också ut 

i att patienten blir den som talar mest (Statens folkhälsoinstitut [fhi.se], 2008). 

 

2.6 Grundläggande faktorer i motiverande samtal 

MI innefattar tre huvudsakliga hjälpmedel: hur frågor ställs, hur information ges och hur 

samtalsledaren lyssnar. Dessa redskap, att ställa frågor, att ge information och att lyssna, 

används regelbundet av vårdpersonal integrerat i deras yrkesroll utan att gå under namnet 

MI (Miller & Rollnick, 2010). Vad som gör MI speciellt är de fyra grundbegreppen, (i) 

empati, acceptans av patientens emotionella läge utan att värdera och döma, (ii) 

diskrepans, att tydliggöra skillnader och brist på överensstämmelse mellan patientens 

beteende och vad denne vill uppnå, (iii) ”att rulla med motstånd”, vilket innebär att 

motståndet ses som ett antagande om patientens tvivel för förändring. Samtalsledaren 

förmanar inte och konfronterar inte utan låter patienten komma förbi sitt motstånd, (iv) att 

stödja självkompetensen, patientens egen handlingskraft och rådgivaren finns som stöd 

(ibid, s. 66-73). För att kunna utföra MI krävs det att patienten har en vilja till förändring. 

Metoden syftar till att förändra det som ligger i individens intresse att förändra, inte det 

som enligt samtalsledaren är av vikt att ändra på (Miller & Rollnick, 2009). För att nå 

fram till patienten används i början av ett MI- samtal en av faktorerna, Utforska- Tillför 

information- Utforska (U-T-U) där öppna frågor vägleder samtalsledaren till att finna 

patientens motivation genom dialog. Tekniken används för att åskådliggöra hur patientens 

handlingssätt går ihop med hur denne vill leva sitt liv. MI har ett tydligt fokus genom hela 

samtalet och samtalsledarens sätt att arbeta med motstånd med en icke dömande 

inställning är en central faktor (Ortiz, 2010). MI är en terapeutisk metod som är till för att 

åstadkomma motivation hos patienter som behöver förändra sitt beteende för hälsas skull. 

År 1983 beskrevs MI för första gången som en klinisk metod (Miller & Rollnick, 2010). 
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Det fundamentala i MI är ett terapeutiskt samspel som liknar ett kompanjonskap (Burke, 

O´Sullivan & Vaughan, 2005). 

 

2.7 Förändringssteg 

Patienten ska själv argumentera för förändring och utarbeta sin obeslutsamhet. För 

samtalsledaren är det viktigt att förhålla sig lugn i samtalet då ungdomar har en tendens 

att göra uppror mot normativa myndigheter (Dunn, 2010). Ju starkare det externa trycket 

är för förändring desto mer motstånd känner patienten (D’Ambrosio, Laws, Gabriel, 

Hromco & Kelly, 2006). Samtalsledaren utforskar i vilken fas i förändringsprocessen 

patienten befinner sig. För detta ändamål används VAS- skalor (Visuella Analoga Skalor) 

för att visualisera och värdera beredskap till förändring, där patienten självskattar sin 

motivation mellan 1-10 (Ortiz, 2010).  

 

2.8 Sjuksköterskans arbete med motiverande samtal  

Sjuksköterskan har en unik möjlighet att hjälpa individer med missbruk att ändra sin 

livsstil (Littlejohn & Holloway, 2008). Sjuksköterskan ska alltid ha som mål att använda 

den mest effektiva teknik som finns tillgänglig för behandling genom att hålla sig 

uppdaterad på ny forskning (D`Ambrosio, Laws, Gabriel, Hromco & Kelly, 2006). MI 

används bland annat inom elevhälsan där det anordnas utbildningar för bland annat 

skolsjuksköterskor, sjuksköterskor, läkare, psykologer och kuratorer. Sjuksköterskan ska 

med MI- modellen få en helhetsbild av patientens inställning och motivation för att ändra 

sin livsstilssituation och att vara en professionell sjuksköterska innebär bland annat att 

besitta kunskap inom folkhälsa (Statens folkhälsoinstitut [fhi.se], 2009). Det är viktigt att 

tidigt jobba med primärprevention när det gäller missbruk för att motverka incidensen. 

Sekundärprevention är inriktat mot att minska prevalensen, genom att tidigt ställa en 

diagnos och därmed förkorta sjukdomsperioden. Gällande den tertiära preventionen riktas 

arbetet mot att förhindra återfall (Andréasson, 2006). Att som vårdpersonal värna om 

patientens självbestämmanderätt handlar inte enbart om det definitiva då patienten väljer 

själv. För att kunna fatta logiska beslut måste patienten ha kunskap om både de negativa 

och de positiva följderna av sin handling. En av sjuksköterskans uppgifter är att ge 

patienten denna information, angående behandling, diagnos och rehabilitering, så att 

patienten därmed kan ta förnuftiga beslut gällande sin egen hälsa (Birkler, 2007).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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3 PROBLEMFORMULERING 

Alkohol- och narkotikaanvändandet har under de senaste åren ökat bland ungdomar. Det 

kan vara problematiskt för denna åldersgrupp att komma ur sitt beroende på egen hand 

och det är i det hälsofrämjande arbetet viktigt att använda den mest effektiva metoden för 

att på bästa sätt nå målgruppen. 

 

4 SYFTE 

Syftet med litteraturstudien är att belysa vilken effekt motiverande samtal har vid arbetet 

med ungdomar med substansmissbruk. 

 

5 MATERIAL OCH METOD 

5.1 Design 

Detta är en allmän litteraturstudie som avser välja ut relevant material för att undersöka 

och beskriva ett forskningsområde (Forsberg & Wengström, 2008).  

5.2 Urval 

Använda sökord var: Motivational Interviewing, Behavior modification, Substance abuse, 

Addic*, Missuse, Habit, Dependence, Alcoholism, Addicts, Social work with 

alcoholics,Young people, Youth, Adolescen*, College student, Teenage och underage 

drinking. 

 

Studier som inkluderades var de som: (i) innehöll en intervention med MI (ii) hade 

genomfört MI- interventionen på ungdomar (iii) var publicerade mellan 2005-2010 (iv) 

var peer reviewed (v) var skrivna på engelska (vi) hade ett abstract (vii) berörde syftet 

(viii) var RCT studier. Denna typ av studier är mest lämplig för att klargöra en metods 

effekt (Forsberg& Wengström, 2008) och valdes då de har starkast evidens (Friberg, 

2006). 

 

Studier som exkluderades var de som: (i) hade annan åldersgrupp än 14-24 år, (ii) inte 

berörde begreppet MI, (iii) inte innehöll någon form av substansmissbruk (iv) behandlade 

frågor kring HIV och (v) handlade om psykiska åkommor.  
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För att få en helhetsuppfattning av artiklarna som framkom ur sökningen läste båda 

författarna alla abstrakten i sökresultatslistan. Ett första urval gjordes av de artiklar som 

var relevanta för syftet. Därefter läste författarna artiklarna med fokus på resultatdelen för 

att avgöra om studien skulle inkluderas eller ej. Materialet som ligger till grund för 

analysen är nio vetenskapliga artiklar med studier gjorda i USA (sju st.) och England (två 

st.) och vidare sökningar resulterade inte i ett bredare internationellt omfång.  

 

5.3  Datainsamlingsmetod 

Studiens datainsamling gjordes genom artikelsökning via EBSCOhost Web, i advanced 

search, i databaserna Medline, Cinahl with full text och Academic Search Elite genom 

Röda Korsets Högskolas Bibliotek mellan 3 november och 22 november 2010. Sökmatris 

för materialet visas i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Sökmatris för litteratursammanställning 

 

Databaser 

 

Sökord 

 

Begränsningar 

Antal  

träffar 

Använda  

artiklar  

Artikel 

NR. 

 

Medline, 

Cinahl with 

full text och 

Academic 

Search Elite 

 

 

MM Motivational Interviewing 

AND 

TX Substace abuse OR TX Addic* OR 

TX Missuse OR TX Habit OR  

TX Dependence 

AND 

Young people OR Youth OR 

Adolescen* OR College students 

 

 

Språk: engelska 

Peer reviewed 

Abstract available 

2005-2010 

 

20 

 

8 

 

1-8 

 

Medline, 

Cinahl with 

full text och 

Academic 

Search Elite 

 

 

Motivational Interviewing AND 

behavior modification 

AND 

Alcoholism OR addicts OR social work 

with alcoholics 

AND 

teenage* OR Underage drinking OR 

adolescen* OR College student OR 

young people OR youth 

 

 

Språk: engelska 

Peer reviewed 

Abstract available 

2005-2010 

 

3 

 

1 

 

9 

     MM: Exact major subject headings. TX: All text 
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5.4  Dataanalys 

De nio studier som stämde överens med urvalskriterierna analyserades efter en ordnad 

process där materialet först granskades enligt Röda Korsets Högskolas mall för 

granskning av vetenskapliga artiklar (bilaga 1). Detta gjordes för att få en större förståelse 

för artiklarnas innehåll. Därefter sammanställdes artiklarnas syfte och urval/metod enligt 

en artikelmatris (Olsson & Sörensen, 2007), vilken redovisas i bilaga 3. Kvalitets-

bedömning av studierna gjordes med hjälp av en modell för RCT-studier som syftar till att 

konsekvent dela upp resultatet, där det är av stor vikt att svara på (i) om resultaten speglar 

verkligheten, (ii) i vilken uträckning resultatet försvagas av tänkbara brister och (iii) 

eventuella förutfattade meningar (Polit & Beck, s. 37, 2010). Denna bedömning gjordes 

för att klargöra om RCT-studierna uppfyllde de krav som visade på tillräckligt hög 

kvalitet för att kunna ingå i studien. Studierna bedömdes därpå efter mallen Checklista för 

kvantitativa artiklar- RCT (randomiserade kontrollerade studier) av Forsberg och 

Wengström (2008), se bilaga 2, och även denna granskning inkluderade de nio artiklarna. 

En sammanställning av artiklarnas innehåll finns i tabell 2. Efter att båda författarna läst 

studiernas resultat ett flertal gånger framkom de utfallsmått vilka omfattar studiens 

huvudresultat (konsumtion, motivation, substansrelaterade problem samt abstinens).  

 

6 ETISKA ASPEKTER 

I analysen av materialet har författarna bortsett från tidigare kunskap och lärdom inom 

ämnet för att inte färga resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). Studierna är granskade 

och godkända av etisk kommitté. Studierna är skrivna på engelska och analyserades och 

översattes till svenska vilket kan leda till bias i form av att informationen förvanskas 

vilket kan påverka tolkningen av resultatet. Studiernas deltagare är mellan 14 och 24 år 

och när det gäller studier på minderåriga (under 18 år) i Sverige behövs särskilda tillstånd. 

Även i USA och i England, där studierna är genomförda, framkommer det via studierna 

att särskilda godkännanden av föräldrar och målsman krävts. Att tillämpa detta 

studiematerial, gjort i USA och i England, på svenska ungdomar kan ge ett annorlunda 

resultat. Urvalet och analysen av studierna är av författarna etiskt övervägt genom 

processens gång.  
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7 RESULTAT 

Enligt sammanställningen av studiernas innehåll framkom att sju studier berörde alkohol, 

fyra handlade om marijuana/cannabis, tre belyste tobak, en studie handlade om ecstasy 

och en om kokain (tabell 2). Resultatet kunde delas in i följande huvudrubriker: 

konsumtion, motivation, substansrelaterade problem och abstinens.  

 

Interventionsgrupperna (IG) i studierna har fått olika former av MI och har ställts emot 

kontrollgrupper (KG) som har fått annan sorts behandling, oftast benämnd som 

traditionell vård (care as usual). 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av studiernas substansinnehåll 

 Artikel Alkohol Marijuana/ 

cannabis 

Tobak Ecstasy Kokain* 

1. Barnett et al. (2009) X     
2. Bernstein et al. (2009)  X    
3. McCambridge et al. (2008) X X X   
4. Horn et al. (2008)   X   
5. Monti et al. (2007) X     
6. Grenard et al. (2007)  X X X   
7. Juárez et al. (2006) X     
8. Marsden et al. (2006) X X  X X 
9. Feldstein & Forcehimes (2007) X     
*kokain innefattar pulver- kokain och crack- kokain 

 

 

7.1 Konsumtion 

Åtta artiklar av nio undersökte förändring i substanskonsumtionen innan och efter en Mi-

intervention (Barnett et al., 2009; Bernstein et al., 2009; McCambridge, Slym & Strang, 

2008; Monti et al., 2007; Grenard et al., 2007; Juárez Walters, Daugherty & Radi, 2006; 

Marsden et al., 2006; Feldstine & Forcehimes, 2007).  Sju av dessa visade på en sänkning 

i konsumtionen (Barnett et al., 2009; Bernstein et al., 2009; McCambridge, Slym & 

Strang, 2008; Monti et al., 2007; Grenard et al., 2007; Juárez Walters, Daugherty & Radi, 

2006; Feldstine & Forcehimes, 2007). Marsden et al. (2006) visade ingen sänkning utan 

istället en konstant konsumtion över tid. Horn, Dino, Hamilton, Noerachmanto och Zhang 

(2008) mätte inte konsumtionsfaktorn, då deras studies syfte var att undersöka 

implementeringsmöjligheten av MI.  
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I McCambridge, Slym och Strang (2009) studie visade IG efter sex månader en sänkning 

av nikotinberoende (P=0.0146), en sänkning av marijuana/cannabis (p=0.0021) och en 

sänkning av alkoholkonsumtion (p<0.0001. En skillnad i minskning beträffande 

alkoholkonsumtionen visades mellan IG och KG, där IG visade på större sänkning efter 6 

månader (p<0.05) (Monti et al., 2007). IG visade efter interventionen statistiskt 

signifikant lägre alkoholanvändning än KG (p<0.05) (Barnett et al., 2009). Både IG och 

KG reducerade sin konsumtion av alkohol och det fanns en stor skillnad mellan grupperna 

vid uppföljning där IG hade en fyra gånger större konsumtionsreducering än KG (p<0.05) 

(Monti et al., 2007).  IG visade också en statistiskt signifikant minskning i konsumtion 

gällande marijuana/cannabis vid uppföljning (p< 0.027) (Bernstein et al., 2009). Även 

Feldstein och Forcehimes (2007) visade effekt av MI- interventionen då IG hade statistisk 

signifikant reducering gällande berusningsdrickandet jämfört med KG (p<0.05). 

 

I studien av Juárez, Walters, Daugherty & Radi (2006) visade samtliga i IG en statistisk 

signifikant reducering beträffande alkoholkonsumtion per dag (p<0.001). Rörande antalet 

konsumtionsdagar av ecstasy visade IG en större sänkning än KG (p<0.0005) (Marsden et 

al., 2006). I studien gjord av Grenard et al. (2007) visade IG, gällande ecstasy, ett minskat 

antal konsumtionsdagar (p<0.005) medan mängd substans per tillfälle inte minskat i lika 

stor grad (p<0.001). Konsumtionsdagar visar, i samma studie, även en statistisk 

signifikant reducering gällande marijuana/cannabis (p=0.02). Kokainkonsumtionen hos 

IG visade en statistisk signifikant minskning i antalet dagar (p<0.0005) (ibid). 

McCambridge, Slym och Strang (2008) visade att de som fått MI minskade i antalet 

konsumtionsdagar gällande alkohol, marijuana/cannabis och tobak jämfört med KG, dock 

utan statistisk signifikans. Däremot visade IG en statistisk signifikant minskning i 

AUDIT- resultat vid uppföljning (p=0.05).  

 

I studien av Juárez, Walters, Daugherty och Radi (2006) framkom att enbart feedback var 

mer effektivt i att reducera alkoholrelaterade problem än enbart MI (p=0.05). De som fått 

feedback hade en betydligt starkare reduktion av alkohol, gentemot de som ej fått någon 

feedback. Det fanns ingen skillnad i effekt i hur feedbacken framförts, muntlig i samband 

med MI, mejlad efter MI eller enbart mejlad feedback (p=0.011). Vidare visade studien på 

könsskillnader angående effekt av MI och feedback, där kvinnor hade en större 

reducering än män (p=0.001). Grupperna som bara fått feedback visade en statistisk 
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signifikant sänkning i alkoholrelaterade konsekvenser samt beroendesymtom (p=0.002). 

De kvinnor som fått enbart feedback visade på en ökad reducering av konsekvenser och 

beroendesymtom gällande alkohol i jämförelse med män och i jämförelse med kvinnor 

som enbart fått MI (p<0.022).  

 

7.2 Motivation 

Majoriteten av IG deltagarna i fem av studierna, oavsett vilken substans de missbrukade, 

hade en ökad motivation efter interventionen (Barnett et al., 2009; Bernstein et al., 2009; 

Horn, Dino, Hamilton, Noerachmanto & Zhang, 2008; Monti et al, 2007; Grenard et al., 

2007). Huvudresultatet i studien Grenard et al. (2007) visade att det fanns en betydligt 

större vilja och beredskap att förändra sitt missbruksbeteende hos IG än hos KG efter 

interventionen (p <0.01). Även i studien av Barnett et al. (2009) hade ungdomarna i IG en 

beredskap till att förändra sitt handlingsmönster vid uppföljning efter interventionen 

(p<0.05). IG hade en starkare vilja att förändra sitt beteende än KG (p<0.001).  

 

I två av studierna visades benägenheten att söka vård för sitt missbruk vara större i IG än 

hos KG efter interventionen (<0.05) (Monti et al., 2007; Bernstein et al., 2009). 

Motivationen hos ungdomarna i IG hade stärkts i studien av Horn, Dino, Hamilton, 

Noerachmanto och Zhang (2008) efter MI-interventionen, då resultatet visade en ökad 

vilja att sluta, eller minska substansanvändningen (p=0.05). Ungdomarna som ingick i IG 

i studien uppgav en ökad kunskap gällande rökavvänjning och att sluta röka (p=0.04). 

 

7.3 Substansrelaterade problem 

I två av studierna har MI visats ha en reducerande effekt av alkoholrelaterade problem i 

samband med reducering av alkoholkonsumtionen (Barnett et al., 2009; Monti et al., 

2007). Två studier visade på en minskning för substansrelaterade problem gällande både 

tobak och alkohol (McCambridge, Slym & Strang, 2008; Feldstein & Forcehimes, 2007).  

 

En minskning i ungdomars problembeteende, i samband med alkohol- och 

tobaksmissbruk, kunde ses efter MI-interventionen i två av studierna (Feldstein & 

Forcehimes, 2007; McCambridge, Slym & Strang, 2008). Både IG (p<0.00) och KG 

(p=0.000) visade statistisk signifikant sänkning av alkoholrelaterade problem, dock visade 
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IG en större reduktion (Feldstein & Forcehimes, 2007). Statistisk signifikant minskat 

riskbeteende av tobak framkom hos IG, till skillnad mot KG (p=0.016). En minskning hos 

IG jämfört med KG gällande riskbeteendet och substansrelaterade problem kunde ses 

efter uppföljning (p<0.0001) (McCambridge, Slym & Strang, 2008). I studien av Barnett 

et al. (2009) visade IG ett lägre antal alkoholrelaterade skador och problem efter 

interventionen än vad KG gjorde (p<0.05). Rattfylleri minskade statistiskt signifikant hos 

de som fått MI (p<0.05) och även en reducering av alkoholrelaterade skador visades där 

IG hade en betydligt större förändring än KG (p<0.001) (Monti et al., 2007). Problem 

relaterade till alkohol, marijuana/cannabis och tobak visade en statistisk signifikant 

förbättring mellan start och uppföljning för IG (p<0.05) (Grenard et al., 2007).  

 

7.4 Abstinens 

De två studier som tagit upp abstinens-problematiken har visat en ökad abstinens gällande 

marijuana/cannabis, ecstasy och kokain (Bernstein et al., 2009; Marsden et al., 2006). 

Uppföljningarna i studien av Bernstein (2009) visade olika siffror, då första uppföljningen 

efter tre månader visade att både IG och KG hade lika stor risk att utveckla 

marijuana/Cannabis-abstinens. Efter 12 månader visades en ökad risk för IG att få 

abstinens, än hos KG (p=0.014). I studien av Marsden (2006) visades oddsen för 

abstinens gällande ecstasy öka bland patienter som arbetade heltid (p=0.05). Även 

deltagarna som studerade heltid vid studiens start visade en tre gånger så hög risk att 

utveckla kokainabstinens än de som inte studerade (p=0.05). Ecstasyabstinensen ökade 

hos deltagarna i IG jämfört med de i KG (p=0.05).  

 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Denna studies syfte är att belysa effekten av MI som behandlingsmetod och med effekt 

menas i denna studie minskad eller ökad konsumtion, motivation, substansrelaterade 

problem och abstinens. Som begränsning i materialsökningen användes åldersgruppen 14-

24 år, då de första explorativa sökningarna som även inkluderade vuxna visade på en 

ohanterlig mängd forskningsmaterial. De begränsningar som gjorts kan ha eliminerat 

relevanta studier från sökningen. Studien inkluderade enbart RCT-studier vilket är att 



 

  14 

föredra då vårt syfte var att fastställa vilken effekt MI hade. Enligt både Forsberg och 

Wengström (2008) och Polit och Beck (2010) används RCT då syftet är att undersöka 

effekten av en metod. Designen i studierna var tämligen likartade och enbart en av 

studierna var en pilotstudie (Grenard et al., 2007). Antalet deltagarna i RCT-studierna 

skiljde sig stort då det som mest var 342 personer (Marsden et al., 2006) och som minst 

var 18 personer som deltog (Grenard et al., 2007). Bevisningshalten blir lägre i och med 

ett lägre antal deltagare men att enbart använda RCT-studier stärker validiteten (Polit & 

Beck, 2009). Det skilda antalet deltagare kan vara orsaken till att vissa skillnader kan ha 

uppkommit studierna emellan. I vår studie förekom de artiklar som berörde flera skilda 

substansmissbruk (McCambridge, Slym & Strang, 2008; Grenard et al., 2007; Marsden et 

al., 2006) men även de artiklar som syftar till enbart en substans (Barnett et al., 2009; 

Bernstein et al., 2009; Horn et al., 2008; Monti et al., 2007; Juárez et al., 2006; Feldstein 

& Forcehimes, 2007). Detta kan ha bidragit till att interventionen fått olika resultat i de 

olika studierna, beroende på ungdomarna har haft ett substansmissbruk eller 

blandmissbruk av flera substanser. Samtliga studier har prövats mot syftet och har sedan 

inkluderats eller ej. De studier som inkluderats har i högsta grad behandlat alkohol, vilket 

kan ge ett skevt resultat då det finns evidens för MI i arbete med alkoholmissbruk men ej 

för andra substansmissbruk. Då det finns mest evidens på MI som behandlingsmetod för 

alkoholproblematik genererade också sökningarnas resultat i denna riktning. 

 

Sökningarna i databaserna efter material gav inte någon demografisk bredd vilket kan 

bero på att studier utförda på MI-metoden är mest förekommande i USA och England. De 

demografiska aspekterna kan även tas i beaktande då de nio studierna är utförda i enbart 

två länder, sju i USA och två i England. Detta kan bero på att de flesta MI-studier utförs i 

USA och England vilket kan bero på att upphovsmännen till MI-metoden är från USA 

samt att metoden är relativt ny och inte hunnit spridas internationellt. Generella slutsatser 

kan genom detta perspektiv vara svåra att dra, då studien saknar internationell bredd. Det 

kan vara tvivelaktigt att jämföra dessa forskningsresultat, som är utförda i USA och i 

England, med ungdomars situation i Sverige och det kan vara bristande att applicera 

forskningen på svenska förhållanden då samhällsstrukturen och ungdomarnas 

levnadsvillkor kan se olika ut. Rigter et al. (2010) menar att det kan vara problematiskt att 

jämföra olika länders behandlingsmetoder då skillnaden i hur ett missbruk definieras kan 

skilja stort, även tanken om vårdande behandling kan skilja stort nationer emellan. Alla 

studier använde inte samma utfallsmått vilket kan leda till ett ojämnt resultat i 
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sammanställningen. Ett exempel är gällande substanskonsumtionen där åtta av studierna 

tog upp detta som ett utfallsmått. En av studierna gjorde inte det (Horn, Dino, Hamilton, 

Noerachmanto & Zhang, 2008) då den studies syfte var att pröva genomförbarheten av en 

kort MI-intervention på en akutmottagning.  

 

Fem av författarna av de nio studierna, Nancy. P. Barnett, Peter M. Monti, Chad 

Gwaltney, Suzanne M. Colby, Damaris J. Rohsenow, återkommer som författare i två av 

studierna vilket kan generera i ett smalare resultat För att undkomma förförståelse och 

värdering utefter författarna i studiernas resultat nämndes studierna enbart vid första 

signatur under analysen vilket resulterade i nio unika författarnamn. 

 

I två artiklar har IG ställts mot KG som fått traditionell vård (Horn, Dino, Hamilton, 

Noerachmanto & Zhang, 2008; Grenard et al., 2007). I ytterligare två artiklar ställs IG 

mot KG som fått personlig feedback (Monti et al., 2007; Barnett et al., 2009) och i fem av 

artiklarna ställs IG mot KG som fått skriven information eller rådgivning (Bernstein et al., 

2009; McCambridge, Slym & Strang, 2008; Horn, Dino, Hamilton, Noerachmanto & 

Zhang, 2008; Marsden et al., 2006; Feldstein & Forcehimes, 2007). Det kan vara osäkert 

och ge ett instabilt resultat att jämställa dessa studier med varandra då det är oklart vad 

traditionell vård, personlig feedback, skriven information och rådgivning inbegriper, då 

det inte framställs tydligt i alla studierna. 

 

Det är väsentligt att uppmärksamma att studierna har använt sig av olika former av MI. I 

två studier framkom det att studiens intervention byggde på en modifierad form av MI 

(Bernstein et al., 2009; Juárez, Walters, Daugherty & Radi, 2006). I fyra studier beskrivs 

MI som en motiverande intervention istället för motiverande samtal (McCambridge, Slym 

& Strang, 2008; Horn, Dino, Hamilton, Noerachmanto & Zhang, 2008; Monti et al., 

2007; Marsden et al., 2006). Även om detta har förklarats i studierna kan jämförelsen i 

och med detta vara bristfällig då interventionen har haft olika struktur. Det har även 

registrerats en stor skillnad i interventionsgivarnas yrke. I sex studier har det framkommit 

att interventionen utförts av vårdpersonal, psykologer och socionomer, som utbildats i MI 

i olika grad (Barnett et al., 2009; Horn, Dino, Hamilton, Noerachmanto & Zhang, 2008; 

Monti et al., 2007; Grenard et al., 2007; Juárez, Walters, Daugherty & Radi, 2006; 

Feldstein & Forcehimes, 2007). I studien av McCambridge, Slym och Strang (2008) 

utfördes MI-interventionen av psykologstudenter och i de två andra studierna utförde 
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ungdomar, studenter eller volontärarbetare, med skilda utbildningar interventionen 

(Bernstein et al., 2009; Marsden et al., 2006). I studien av Bernstein et al. (2009) fick 

ungdomarna som utförde MI-interventionen en månads utbildning i MI. Till skillnad mot 

detta fick en grupp om 12 volontärarbetande ungdomar, samt två forskare, 16 timmars 

träning uppdelat under tre dagar innan interventionen (Marsden et al., 2006). I en studie 

fick MI-givarna utbildning under 75 timmar (Horn, Dino, Hamilton, Noerachmanto & 

Zhang, 2008). I två av studierna fanns det tillgång till handledning varje vecka under 

studiens gång för de som utförde interventionen (Monti et al., 2007; Juárez, Walters, 

Daugherty & Radi, 2006). Detta kan ha varit en faktor som kan ha gett ökad effekt av 

interventionen då samtalsledarna i och med handledningen förmodligen känt ökat stöd 

under studiens gång och därmed kunnat prestera bättre. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Konsumtion 

Folkhälsomål 11 som fastställts av Statens folkhälsoinstitut [Fhi.se] (2009) syftar till att 

minska användningen av alkohol, tobak och narkotika. För att uppnå detta krävs att man 

inom vården arbetar preventivt. Socialstyrelsen (2005) framhåller att en av 

sjuksköterskans sakkunskaper är att motivera patienten till delaktighet i vården. Studien 

visade en ökad motivation hos de som fått MI även om inte substansanvändningen visat 

på lika stor skillnad. En studie gjord av Deas (2008), där MI genomfördes som en 

familjeintervention, styrker att substanskonsumtionen reducerats efter en kort MI- 

intervention. Enligt en studie gjord av Stotts, Potts, Ingersoll, George och Martin (2006), 

utförd på åldersgruppen 18-50 år, kände de som fått MI det som ett logiskt sätt att arbeta 

med sitt problem. Deltagarna kände sig, efter att ha fått en MI- intervention, säkra på att 

bli av med sitt missbruk i studien av Horn, Dino, Hamilton, Noerachmanto och Zhang 

(2008). Alkohol- och narkotikakonsumtionen ökar bland ungdomar i Sverige och det är 

därför av stor vikt att hitta behandling som effektivt kan hjälpa ungdomar att komma ur 

sitt beroende (Agerberg, 2004). MI tordes vara en effektiv hälsofrämjande behandlings-

metod som kan användas i primärt-, sekundärt- och tertiärt preventionsarbete. Det är 

viktigt att arbeta med primärprevention när det gäller missbruk för att motverka 

incidensen hos patienterna. Sekundärprevention är inriktat till att minska prevalensen 

genom att tidigt ställa en diagnos och därmed förkorta sjukdomsperioden. Gällande det 

tertiära preventionsarbetet riktas arbetet till att förhindra återfall (Andréasson, 2006). MI 
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har visat stark evidens i arbete med alkohol och tobak och MI kan, gällande att öka 

följsamhet i beroendevården, ses som en framgångsfaktor (Stockholms läns landsting, 

2006). Då MI är en hälsofrämjande behandlingsmetod är det av vikt att vårdpersonal har 

ett salutogent perspektiv i sitt utövande (Langius-Eklöf, 2008). 

 

Endast en studie tar upp könsskillnader (Juárez, Walters, Daugherty & Radi, 2006) och 

denna studie visade att MI med feedback hade större effekt på nedskärning av 

konsumtionen hos kvinnor än hos män. I studien användes samma sorts feedback till både 

kvinnor och män och resultatet indikerar att kvinnor och män kan kräva skilda slags 

feedback. Det kan finnas könsskillnader när det gäller missbruksproblematik där både 

graden av missbruk, anledning till brukandet och rehabiliteringsmöjligheter kan skifta. En 

annan studie av Murphy et al. (2004) visade också en större effekt hos kvinnor efter en 

MI-intervention med feedback. Metaanalyser visar att MI fungerar mer effektivt, samma 

resultat under kortare tid, än andra samtalsmetoder och terapisorter. Metoden är 

evidensbaserad och kan brukas i både korta och långa vårdkontakter (Ortiz, 2010).   

 

8.2.2 Motivation 

MI har gett en ökad motivation hos deltagarna i att söka vård för sitt missbruk i fem av 

studierna (Barnett et al., 2009; Bernstein et al., 2009; Horn, Dino, Hamilton, 

Noerachmanto & Zhang, 2008; Monti et al, 2007; Grenard et al., 2007) och detta tordes 

kunna ge ytterligare resurs till att MI kan öka motivationen hos ungdomar med 

substansmissbruk. Ett förhållande som är betydelsefullt att ventilera är att de varierande 

missbruken kan ge skilda utslag i motivation, på grund av dess beroendeframkallande 

substanser. Det fanns en stor skillnad mellan de substanser som diskuteras i studierna. 

Deltagarna i studien av Miller och Rollnick (2009) kan ha haft olika starkt 

substansmissbruk och missbrukar troligen substansen av vitt skilda anledningar, i varierad 

mängd och sitter troligen olika hårt fast i sitt beroende. Det krävs en vilja hos patienten 

för att MI ska kunna fungera effektivt och metoden handlar inte om att människor ska 

göra något de inte vill. Interaktionen mellan samtalsledaren och patienten störs om 

patienten känner ett motstånd till förändring (Moyers & Rollnick, 2002). En annan studie 

av D’Ambrosio, Laws, Gabriel, Hromco & Kelly (2006) tar upp motivation till att vilja 

förändra sitt missbruksbeteende som en framgångsfaktor efter en MI-intervention. Enligt 

en studie gjord av Burke, O´Sullivan och Vaughan (2005) är MI en effektiv 
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evidensbaserad metod för missbruksproblematik. I en studie gjord av Rapp et al. (2008), 

på gruppen 18- 64 år, visades däremot ingen skillnad mellan IG som fått MI och KG som 

får traditionell vård.  

 

I en av studierna visades en stor skillnad mellan första och andra uppföljning vilket visar 

att verkan av MI är tidsberoende (Bernstein et al., 2009). MI har visats vara mer effektiv 

än andra metoder, gett samma resultat under kortare tid, men metoden kan i vissa fall 

behöva ytterligare tid för att nå önskad effekt vilket är beroende på patientens vilja och 

motivation (Ortiz, 2010). Miller och Rollnick (2010)  menar att den primära 

framgångsfaktorn vid MI-samtal är tid, då samtalsledare ej ska förmana patienten till 

innovation utan låta denne själv komma till insikt med vad som borde bli annorlunda 

(Miller & Rollnick, 2010). 

 

Enligt Miller och Rollnick (2010) är ett empatiskt förhållningssätt ett fundamentalt 

attribut i MI-samtal och en förutsättning för att patienten ska kunna nå motivation. 

Feldstein och Forcehimes (2007) är den enda av de nio studierna som tagit upp empati 

som en variabel i sitt resultat. Deras resultat visade att empati inte hade någon statistisk 

signifikant betydelse i relation till effekten av MI-interventionen. Interventionsgivarens 

förmåga att uttrycka egenskaper som empati och ödmjukhet kan ge utslag i 

interventionens effekt vid substansmissbruk hos unga (Miller & Rollnick, 2010). 

 

8.2.3 Substansrelaterade problem 

Substansrelaterade problem och substanskonsumtion har ett frekvent samberoende enligt 

Minugh, Lomuto och Janke (2010). Resultatet av denna studie visar att MI kan reducera 

substansanvändningen och problembeteendet hos ungdomar. En av de vanligaste 

skadeorsakerna bland ungdomar är missbruk av olika slag (Cunningham et al., 2009). 

Mason och Posner (2009) tar upp ungdomars hänsynslösa drickande och visade att IG, 

som fått MI, hade en statistiskt signifikant mindre alkoholkonsumtion än KG vid 

uppföljning. Resultatet av denna studie visar att MI kan reducera substansanvändningen 

och problembeteendet hos ungdomar. 

 

Juárez, Walters, Daugherty och Radi (2006) undersökte i sin studie effekten av feedback 

och en statistisk signifikant sänkning gällande alkoholrelaterade konsekvenser och 
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beroendesymtom visades i de grupper som enbart fått feedback. Enbart feedback visade 

sig vara mer effektivt i att reducera alkoholrelaterade problem än enbart MI. Hur feedback 

ges har enligt en studie gjord av Stotts, Potts, Ingersoll, George och Martin (2006) stor 

relevans och kan vara avgörande för effekten och utfallet av en MI-intervention. Däremot 

visade Juárez et al. (2006) ingen skillnad i effekt i hur feedbacken förts fram, muntlig 

eller skriftlig. Att feedback förefaller sig ha en framstående inverkan är viktigt att beakta 

då MI utan feedback inte hade någon effekt.  

 

8.2.4 Abstinens 

Van Scoyoc, Stanger och Budney (2009) menar att abstinens är en av de faktorer som kan 

göra att man misslyckas att sluta att bruka en beroendeframkallande substans. Abstinens 

ses också som den största orsaken till återfall. Abstinens kan vara komplicerat att hantera, 

speciellt vid grövre missbruk och tyngre droger. En ökad abstinens följer vanligtvis med 

när man är på väg ut ur ett beroende (ibid). De substanser som visat en ökad abstinens 

efter en MI-intervention i denna sammanställning är marijuana/cannabis, ecstasy och 

kokain (Marsden et al., 2006; Bernstein et al., 2009). Att alkohol och tobak inte visar en 

ökning i abstinens kan bero på att substanserna inte är lika tunga droger (Agerberg, 2004). 

Då abstinensen uppkom i samband med minskad substansanvändning kan det inte ses 

som en effekt av MI samtalet utan som en väntad konsekvens efter att slutat med en 

beroendeframkallande preparat.  

 

8.3 Slutsats 

Det kan krävas flera åtgärder och en följsamhet i behandlingen för att MI-metoden ska ha 

verkan. Metoden kan även visa sig fungera i de fall där patienten initialt inte har 

motivation. MI utan feedback fungerar inte lika effektivt som MI med feedback som 

uppföljning (Juárez, Walters, Daugherty & Radi, 2006), vilket tyder på att ett 

missbruksproblem kan vara komplicerat att klara av på egen hand. En styrka med 

metoden är att majoriteten av de som erhöll en MI-intervention visat ökad motivation till 

att minska sin missbrukskonsumtion. En svaghet med MI är ökad abstinens som framkom 

starkare hos IG jämfört med KG i två av studierna. MI- utövare bör äga en insikt om 

abstinensvariabeln för att kunna förekomma och motverka återfall. Deltagarna som erhöll 

MI visade statistiskt signifikant bättre behandlingsutfall och engagemang och en statistisk 
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signifikant minskning av droganvändning. Detta resultat överensstämmer med tidigare 

forskning av MI gjord på vuxna personer och stödjer nyttan av interventionen för 

ungdomar med missbruks-problematik. MI är en relativt ny behandlingsmetod som har 

visats vara effektiv ur ett omvårdnadsperspektiv. Sjuksköterskan ska alltid sträva efter att 

bruka den teknik som är mest effektiv genom att hålla sig uppdaterad på ny forskning 

inom området. MI i kombination med feedback har en konsumtionssänkande effekt och 

MI är ett område som troligtvis kommer utvecklas genom ny forskning. I Sverige finns 

det inte forskningsmaterial med MI som behandlingsmetod hos ungdomar, vilket tordes 

bero på att forskning som utförs på denna åldersgrupp kräver särskilda 

försiktighetsåtgärder.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

Studiens resultat stämmer överens med tidigare forskning som visat på evidens för 

metoden i arbete med alkoholmissbruk. Förhoppningsvis medför denna studie en ökad 

förståelse för MI-metodens effekt i arbetet med ungdomar med andra substansmissbruk. 

De fördelar och nackdelar som framkommit angående metoden kan ge samtalsledaren en 

beredskap att hantera dessa fenomen och förekomma dem. MI kan användas i primärt, 

tertiärt- och sekundärt preventionsarbete. Metoden kan visa omvårdnadspersonal vikten 

av det salutogena perspektivet, att hitta och fokusera på det friska och motivationen som 

finns inom patienten. Då denna studie visar att MI-samtal är en väl fungerande metod hos 

ungdomar med olika substansmissbruk, kan detta vara av vikt att applicera på olika 

mottagningar, som till exempel Maria ungdom. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Förslagsvis kan framtida studier inrikta sig på att utröna kopplingen mellan MI och 

abstinensökning. Vidare forskning behövs också angående hur metoden kan integreras i 

sjuksköterskans profession vilket kan leda till att vårdpersonal får mer kunskap om MI.  

Det behövs mer studier för att urskilja effekten av feedback i samband med MI-samtal. 

För att maximera effektiviteten av MI krävs ytterligare forskning angående 

könsskillnader. Detta för att förbättra vården på individnivå vilket skulle kunna påverkas 

av eventuella könsskillnader. Det behövs vidare forskning på metodens effekt i Sverige 

både bland ungdomar och vuxna. Eftersom det inte forskas på ungdomar i lika stor 
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utsträckning i Sverige som i USA och England kan det behövas att liknande studier som 

ligger till grund för denna litteraturstudie görs i Sverige. 

 



 

  22 

REFERENSER 

 

Agerberg, M. (2004). Kidnappad hjärna: en bok om missbruk och beroende. 

Studentlitteratur AB. 

 

Andréasson, S. (2006). Alkoholförebyggande insatser i primärvården. Statens 

folkhälsoinstitut: Östersund.  

 

Barnett, N.P., Apodaca, T.R., Magill, M., Colby, S.M., Gwaltney, C., Rohsenow, D.J. & 

Monti, P.M. (2009)Moderators and mediators of two brief interventions for alcohol in the 

emergency department. Addiction, 105 (3), 452-465. 

 

Bernstein, E., Edwards, E., Dorfman, D., Heeren, T., Bliss, C. & Bernstein, J. (2009). 

Screening and brief Intervention to reduce Marijuana use among youth and young adults 

in a pediatric emergency department. Academic emergency medicine, 16(11), 1174-1185. 

 

Birkler, J.(2007). Filosofi och omvårdnad, etik och människosyn. Liber AB. 

 

Burke, P.J., O´Sullivan, J. & Vaughan, B.L. (2005). Adolescent substance use: Brief 

interventions by Emergency care providers. Pediatric Emergency Care. 21(11), 770-776. 

 

Cunningham, R.M., Walton, M.A., Goldstein, A., Chermack, S.T., Shope, J.T., Bingham, 

R., Zimmerman, M.A. & Blow, F.C. (2009). Three- month follow-up of brief 

computerized and therapist interventions for alcohol and violence among teens. Society 

for academic emergency medicine. 16(2), 1193- 1207. 

 

D`Ambrosio, R., Laws, K.E., Gabriel, R.M., Hromco, J. & Kelly, P. (2006). 

Implementing Motivational Interviewing (MI) in a non- MI world: A MI knowledge 

adoption study. Journal of teaching in the addictions. 5(2), 21-37. 

 

Danielsson, M., Gilliam, H., & Hemström, Ö. (2009) Tobaksvanor och tobaksrelaterade 

besvär. I Folkhälsorapport 2009 (s. 291-310). Stockholm: Socialstyrelsen. 

 



 

  23 

Deas , D. (2008). Evidence-based treatments for alcohol use disorders in adolescents. 

Pediatrics. 121 (4), 348-354. 

 

Dunn, C. (2010). Motivational interviewing: Motivational Interviewing for Adolescents 

Engaging in Risky Behaviors. Hämtad 22 December, 2010, Från: 

http://motivationalinterview.org/clinical/adolrisk.html 

 

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk. (2004). 

Situationen på narkotikaområdet i europeiska unionen och Norge. Luxemburg: Byrån för 

Europeiska gemenskapernas officiella publikation.  

 

Feldstein, S.W. & Forcehimes, A.A. (2007). Motivational interviewing with underage 

college drinkers: A preliminary look at the role of empathy and alliance. The American 

journal of drug and alcohol abuse. 33, 737-746. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Natur & Kultur. 

 

Friberg, F (red.) (2006). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbasserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Grenard, J.L., Ames, S.L., Wiers, R.W., Thush, C., Stacy, A.W. & Sussman, S. (2007). 

Breif intervention for substance use among at-risk adolescents: A pilot study. Journal of 

adolescent health. 40 (2), 188-191. 

 

Hensing, G. (2009) Hälsokonsekvenser av alkohol och narkotikamissbruk. I 

Folkhälsorapport 2009 (s. 311-337). Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Horn, K., Dino, G., Hamilton, C., Noerachmanto, N., & Zhang, J. (2008). Feasibility of a 

smoking cessation intervention for teens in the emergency department: Reach, 

implementation fidelity, and acceptability. American journal of critical care. 17 (3), 205-

216. 

 



 

  24 

Juárez, P., Walters, S.T., Daugherty, M. & Radi, C. (2006). Randomized trial of 

motivational interviewing and feedback with heavy drinking college students. Journal of 

drug education. 36 (3), 233-246. 

 

Langius-Eklöf, A. (2008). Salutogenes och känslan av sammanhang. I B. Klang 

Söderkvist (Red.), Patientundervisning. (s. 57-87). Studentlitteratur. 

 

Littlejohn, C. & Holloway, A. (2008). Nursing interventions for preventing alcohol 

related harm. British journal of nursing. 17 (1), 53-59. 

  

Lundahl, BW., Kunz, C., Brownell, C., Tollefson, D. & Burke, BL. (2010). A Meta-

analysis of Motivational Interviewing: Twenty- Five Years of Empirical Studies. 

Research on Social Work Practice. 20 (2), 137-160. 

 

Marsden, J., Stillwell, G., Barlow, H., Boys, A., Taylor, C., Hunt, N. & Farrell, M. 

(2006). An evaluation of a brief motivational intervention among young ecstasy and 

cocaine users: no effect on substance and alcohol use outcomes. Addiction. 101 (7), 1014-

1026. 

 

Mason, M.J. & Posner, M.A. (2009).Brief substance abuse treatment with urban 

adolescents: A transnational research study. Journal of child & adolescent substance 

abuse. 18 (1), 193- 206. 

 

Mattzon, P. (2007). Leva med beroende: Om alkohol och drogmissbruk och hur man tar 

sig ur det. Aleforsstiftelsen och Uppsala Publishing House AB.  

 

McCambridge, J., Slym, R.L. & Strang, J. (2008). Randomized controlled trial of 

motivational interviewing compared with drug information and advice for early 

intervention among young cannabis users. Addiction. 103 (11), 1809-1818. 

 

Minugh, P.A., Lomuto, N. & Janke, S. (2010). Projecting adolescent prevention and 

treatment need: A novel application utilizing the communities that care data in the state of 

Kansas.  The journal of drug issues. 10 (3), 627-652. 

 



 

  25 

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2010). Motiverande samtal: Att hjälpa människor till 

förändring. Stockholm: Natur & kultur. 

 

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2009). Ten things that Motivational interviewing is not. 

Behavioural and cognitive psychotherapy, 37, 129-140. 

 

MINI-D IV diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR. ([Ny utg.]). (2002). Danderyd: 

Pilgrim press. 

 

Monti, P.M., Barnett, N.P., Colby, S.M., Gwaltney, C.J., Spirito, A., Rohsenow, D.J. & 

Woolard, R. (2007). Motivational interviewing versus feedback only in emergency care 

for young adult problem drinking. Addiction. 102 (8), 1234-1243. 

 

Moyers, T.B. & Rollnick, S. (2002). A motivational interviewing perspective on 

resistance in psychotherapy. Psychotherapy in practice. 58 (2), 185-193. 

 

Murphy, J.G., Benson, T.A., Vuchinich, R.E., Deskins, M.M., Eakin, D., Flood, A.M., 

McDevitt-Murphy, M.E. & Torrealday, O. (2004). A comparison of personalized 

feedback for college student drinkers delivered with and without a motivational interview. 

Journal Of Studies On Alcohol. 65 (2), 200-203. 

 

Naidoo, J. & Wills, J. (2007). Folkhälsa och hälsofrämjande insatser. Studentlitteratur.  

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

 

Ortiz, L. (2010). Motiverande samtal med ungdomar. Stöd vid rådgivning om 

levnadsvanor. (ISBN 978-91-86313-43-2). Karolinska Institutets folkhälsoakademi på 

uppdrag av Stockholms läns landsting: Stockholm.  

 

Palmqvist, R.A. (2006). Having fun in the second modernization. Journal of drug 

education. 36 (1), 1-14. 

 



 

  26 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2010). Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for 

Nursing Practice. Philadelphia PA : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

 

Rapp, R.C., Otto, A.L., Lane, D.T., Redko, C., McGatha, S. & Carlson, R.G. (2008). 

Improving linkage with substance abuse treatment using brief case management and 

motivational interviewing. Drug and alcohol dependence. 94, 172-182. 

 

Rigter, H., Pelc, I., Tossmann, P., Phan, O., Grichting, E., Hendriks, V. & Rowe, C. 

(2010). INCANT: a transnational randomized trial of multidimensional family therapy 

versus treatment as usual for adolescents with cannabis use disorder. BMC Psychiatry. 10 

(28), 1-8. 

 

Rollnick, S., Miller, W.R. & Butler, C.C. (2009). Motiverande samtal i hälso- och 

sjukvård. Att hjälpa människor att ändra beteende. Lund: Studentlitteratur. 

 

Socialstyrelsen. (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Artikelnr. 

2005-105-1. 

 

Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Statens folkhälsoinstitut. (2008). Konsten att lyssna: Frågor. 5/1 2011. Från: 

http://www.fhi.se/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-metoder/Motiverande-

samtal/MI-manual/Lyssna-fragor/ 

 

Statens folkhälsoinstitut. (2009). MI-utbildning inom elevhälsan. 19/11 2010. Lisen 

Sylwan. Från: http://www.fhi.se/sv/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-

metoder/Motiverande-samtal/Om-MI/Utbildning/MI-utbildning-inom-elevhalsan/ 

 

Stockholms läns landsting. (2006). Fokusrapport: Prevention inom hälso- och sjukvården. 

Stockholm: Medicinskt programarbete. 

 



 

  27 

Stotts, A.L., Potts, G.F., Ingersoll, G., George, M.R. & Martin, L.E. (2006). Preliminary 

feasibility and efficacy of a brief motivational intervention with psychophysiological 

feedback for cocaine abuse. Substance abuse. 27 (4), 9-20. 

 

Van Scoyoc, J., Stanger, C. & Budney, A.J. (2009). Treatment for adolescent marijuana 

abuse and dependence. Brown University Child & Adolescent Behavior Letter. 25 (2), 6-

7. 

 

World Health Organization. (2010a). Facts and figures: Alcohol. Hämtad 15 December, 

2010, Från: World Health Organization, 

http://www.who.int/substance_abuse/facts/alcohol/en/index.html  

 

World Health Organization. (2010b). Management of substance abuse: Screening and 

brief intervention for alcohol problems in primary health care. Hämtad 15 December, 

2010, Från: World Health Organization, http://www.who.int/substance_ab



 

  1 

 

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar 

Röda Korsets Högskola CF, ÅK November,2005 

 

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar 

 

1. Konklusion och/eller diskussion (eng. Conclusion/discussion)   

a) Vilka resultat dominerar diskussionen och/eller konklusionen?  

b) Formulera Din uppfattning om konklusionen/diskussionen. Det kommer att vara en värdefull 

utgångspunkt i Din vidare läsning.  

2. Syfte (eng.Purpose, Aim)  

a) Vad är syftet med studien/undersökningen?  

b) Finns det några specifika frågeställningar formulerade?  

c) Verkar det rimligt i förhållande till Din egen utgångspunkt?  

3. Bakgrund (eng. Introduction, Background, Literature review, Conceptual framework)  

a) Refererar författaren till tidigare forskning? Om ja, vilken?  

b) Presenteras en teori som utgör ramen för studien? Om ja, vilken/vilka?  

c) Finns viktiga termer och/eller begrepp definierade? Om ja, vilken/vilka?  

d) Förtydligas eller förklaras det i bakgrunden varför denna studie är nödvändig? Om ja, med 

vilka argument?  

e) Beskriver forskaren sin egen förförståelse eller sitt eget synsätt (viktigt i studier med 

kvalitativa data). Om ja, hur?  

f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till Din egen utgångspunkt och författarens syfte?  

4. Metod (eng. Method: Study setting, Sample, Participants, Procedure, Intervention)  

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. hermeneutisk textanalys)?  

b) I vilken miljö genomfördes studien ex. sjukhus, skola, laboratorium)?  

c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs ev. försökspersoner, var de unika på något sätt 

eller “normaltyper”.  

d) Hur gick man tillväga för att välja deltagare/försökspersoner (ex. slumpmässigt urval, 

konsekutivt, strategiskt urval)?  

e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i studien?  

f) Erhölls godkännande från etisk kommitté? Beskrivs det hur försökspersonernas identitet 

skyddades och frivillighet garanterades?  

g) Hur gick datainsamlingen till (ex. mätningar, enkäter, intervjuer, observationer)?  

h) Verkar metoden för datainsamlingen och ev. val av försökspersoner rimliga och relevanta i 

förhållande till Din egen utgångspunkt och forskarens syfte?  

i) På vilket sätt analyserades materialet (statistiska metoder, begreppsanalys. viss tolkningsmetod 

etc)?  

j) Användes beskrivande statistik (tabeller, figurer, stapeldiagram etc) och/eller statistiska 

analyser? Om ja, vilka?  
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k) Vid statistisk analys, vilka variabler undersöktes?  

l) Beskrivs hur validitet och reliabilitet (kvantitativa analyser), trovärdighet och överförbarhet 

(kvalitativa analyser) säkerställts?  

m) Tycker Du att metodavsnittet ger en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet? Skulle det vara 

möjligt att göra om (replikera) studien genom att följa metodbeskrivningen?  

n) Verkar metoden som helhet rimlig i förhållande till Din egen utgångspunkt och forskarens 

syfte? Finns det svagheter av betydelse för just Dina syften?  

5. Resultat (eng. Results, Findings)  

a) Beskriv resultaten av undersökningen.  

b) Om statistiska analyser använts identifiera de resultat som är statistiskt signifikanta och ange 

signifikansnivån.  

c) Vid tolkande analyser, ange teman och/eller kategorier. Verkar resultaten logiska, tillförlitliga 

och trovärdiga?  

6. Diskussion och/eller konklusion (eng. Discussion, Conclusion, Implications for further 

research) 

Läs nu diskussion och konklusion igen.  

a) Vilka slutsatser drar forskaren?  

b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren?  

c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, forskarens och/eller egna.  

d) Verkar detta rimligt i förhållande till Din egen utgångspunkt och forskarens syfte?  

7. Innebörden av studien för den praktiska vården (eng. Clinical implications, Implications 

for practice  

a) Vilka resultat kan ha betydelse för den praktiska vården enligt forskaren?  

b) Anser Du att resultaten är lämpliga att omsätta i praktiskt vårdarbete? Om ja, i vilken miljö?  

c) Hur skulle användandet av dessa resultat förändra arbetet på Din avdelning? Beskriv utifrån 

tidsaspekter, arbetsbelastning, ekonomi, juridiska och etiska aspekter, kvalitet för vem/vilka 

grupper.  

8. Sammanfattande helhetsbedömning  

a) Syftet: varför har undersökningen gjort?  

b) Genomförandet: på vilket sätt har undersökningen gjorts?  

c) Kvaliteten: hur bra anser du att undersökningen är?  

d) Relevans: är denna studie relevant för dina patienter?  
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  Checklista för kvantitativa artiklar 

RCT (randomiserade kontrollerade studier)* 

*Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Center for evidensbased Nursing,  

University of York and School of nursing, Midwifery and health visiting, University of Manchester, 1998. 

C Forsberg & Y, Wengström 

Att göra systematiska litteraturstudier, 2008 

 

A. Syftet med studien? 

 Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja □ Nej□ 

 Är designen lämplig utifrån syftet? Ja□ Nej□ 

 

B. Undersökningsgruppen 

 Vilka är inklusionskriterierna? 

 Vilka är exklusionskriterierna? 

 Är undersökningsgruppen representativ? Ja□ Nej□ 

 Var genomfördes studien? 

 När genomfördes studien? 

 Är powerberäkning gjord Ja□ Nej□ 

 Vilket antal krävdes i varje grupp? 

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp 

(KG)?    EG= KG= 

Var gruppstorleken adekvat? Ja□ Nej□ 

 

C. Interventionen 

 Mål med interventionen? 

 Vad innehöll interventionen? 

 Vem genomförde interventionen? 

 Hur ofta gavs interventionen? 

 Hur behandlades kontrollgruppen? 

 

D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad? Ja□ Nej□ 

Var validiteten diskuterad? Ja□ Nej□ 
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E. Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG? Ja□ Nej□ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

Kan bortfallet accepteras? 

Var den statistiska analysen lämplig? Ja□ Nej□ 

Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? Ja□ Nej□ 

Om ja, vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författarna? 

Instämmer du? Ja□ Nej□ 

 

F. Värdering 

 Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja□ Nej□ 

 Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja□ Nej□ 

 Överväger nyttan av interventionen ev. risker? Ja□ Nej□ 

 Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja□ Nej□ 

Motivera varför eller varför inte!
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 Artikel Titel n*  

IG/KG** 

Syfte Urval/ metod 

 

1 

Barnett, N.P., Apodaca, T.R., 

Magill, M., Colby, S.M., Gwaltney, 

C., Rohsenow, D.J. & Monti, P.M. 

(2009) 

Moderators and mediators of 

two brief interventions for 

alcohol in the emergency 

department 

172      

82/90 

Att utvärdera medlare av en kort 

alkoholintervention på en 

akutmottagning 

Under 2000- 2003 fick patienter på en akutmottagning i Rhode Island, USA, en inbjudan 

att delta i studien. Deltagarna (18-24 år) randomiserades i två grupper, IG, MI med 

personlig feedback eller KG med endast feedback. Interventionen bestod av sessioner vid 

två tillfällen (1 och 3 månader) samt uppföljning efter 6 och 12 månader 

 

2 

Bernstein, E., Edwards, E., 

Dorfman, D., Heeren, T., Bliss, C & 

Bernstein, J. (2009) 

Screening and brief Intervention 

to reduce Marijuana use among 

youth and young adults in a 

pediatric emergency department 

210    

68/ 

  KG1 71, 

  KG2 71*** 

Att testa om screening och korta 

interventioner är effektivt för att 

minska marijuanakonsumtion bland 

ungdomar och unga vuxna på en 

pediatrisk akutmottagning. 

Studien ägde rum under 2006 – 2007  på en pediatrisk akutmottagning i Boston, USA. 

Deltagarna (14-21 år) blev randomiserade i tre grupper, 1) interventionsgrupp med MI, 

med telefonsamtal 10 dagar efter interventionen samt uppföljning efter 3 och 12 månader, 

2) Kontrollgrupp 1, fick skriftlig information och uppföljning vid 3 och 12 månader, och 

3) kontrollgrupp 2, fick skriftlig information om riskerna med Marijuana samt en 

uppföljning efter 12 månader.   

 

3 

McCambridge, J., Slym, R.L.  & 

Strang, J. (2008) 

Randomized controlled trial of 

motivational interviewing 

compared with drug information 

and advice for early intervention 

among young cannabis users 

326  

164/162 

Att testa effektiviteten av motiverande 

samtal i jämförelse med 

läkemedelsinformation och rådgivning 

för att minska narkotikarelaterade 

risker bland unga cannabisanvändare. 

Under 2007 deltog 326 studenter (16-19 år) på ett college i London i studien. De 

randomiserades in i en IG som fick MI och en KG som fick droginformation och 

rådgivning. Uppföljning av båda grupperna gjordes efter 3 och 6 månader. 

 

4 

Horn, K., Dino, G., Hamilton, C,. 

Noerachmanto, N. & Zhang, J. 

(2008) 

Feasibility of a smoking 

cessation intervention for teens 

in the emergency department: 

Reach, implementation fidelity, 

and acceptability 

74     

40/34 

Att utvärdera genomförbarhet och 

acceptans av en kort motiverande 

intervention för tonåringar på en 

akutmottagning 

Under 2002-2004 ingick 74 ungdomar (14-19 år) i studien, Virginia, USA. Studien 

utfördes på en akutmottagning där 40 patienter randomiserades in i en interventionsgrupp 

som fick MI om tobak. Gruppen följdes upp efter 1, 3 och 6 månader. Kontrollgruppen 

fick rådgivning och traditionell vård, följdes upp efter 6 månader. 

 

5 

Monti, P.M., Barnett, N.P., Colby, 

S.M., Gwaltney, C.J., Spirito, A., 

Rohsenow, D.J. & Woolard, R. 

(2007) 

Motivational interviewing 

versus feedback only in 

emergency care for young adult 

problem drinking 

198     

98/100 

Att fastställa effekten av en kort 

motiverande intervention jämfört med 

feedback på en akutavdelning, för att 

minska alkoholkonsumtionen och 

problem bland unga vuxna 

 

Studien ägde rum mellan 2000- 2003 i Rhode Island, USA, på en akutmottagning. 198 

patienter (18-24 år) randomiserades in i 2 grupper. Interventionsgruppen fick ett MI med 

inkluderade personlig återkoppling. Kontrollgruppen fick enbart personlig feedback. Alla 

deltagarna i studien fick uppföljningssamtal efter 1 och 2 månader efter interventionen. 

      

Bilaga 3 

Tabell 3 Artikelmatris 

*n= Deltaganra i RCT studien (IG+KG=n). **IG= Interventionsgrupp, KG= Kontrollgrupp. *** KG1, KG2= Kontrollgrupp 1, Kontrollgrupp 2 
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 Artikel Titel n*    

IG/KG** 

Syfte Urval/ metod 

 

6 

Grenard, J.L., Ames, S.L., Wiers, 

R.W., Thush, C., Stacy, A.W. & 

Sussman, S. (2007) 

Breif intervention for substance 

use among at-risk adolescents: 

A pilot study 

18        

11/7 

Att utvärdera möjligheter och de 

preliminära effekter av  MI på 

fortsättnings gymnasie för studenter 

med speciella behov 

Studien genomfördes under 2006 på ett universitet i Los Angeles, USA, för studenter 

med speciella behov på grund av uppförandeproblem eller droganvändning, så kallade 

hög-risk-studenter. Studenter randomiserades in i en interventionsgrupp som fick MI och 

en kontrollgrupp som fick traditionell vård. Båda grupperna följdes upp efter 3 månader. 

 

7 

Juárez, P., Walters, S.T., Daugherty, 

M. & Radi, C. (2006) 

Randomized trial of 

motivational interviewing and 

feedback with heavy drinking 

college students 

122    

1)15 

2)15 

3)18 

4)20             

5)21*** 

Att utvärdera effekterna av MI och 

feedback bland  berusningsdrickande 

högskolestudenter 

Studenter i New Mexico, USA, deltog i studien under 2005. Studenterna randomiserades 

in i fem olika grupper 1) MI med feedback, 2) MI utan feedback, 3) Bara skriftlig 

feedback, 4) MI med skriven feedback, samt, 5) Kontrollgrupp som fick traditionell 

behandling. Alla deltagarna fick uppföljning två månader efter interventionen. 

 

8 

Marsden, J., Stillwell, G., Barlow, 

H., Boys, A., Taylor, C., Hunt, N. & 

Farrell, M. (2006) 

An evaluation of a brief 

motivational intervention 

among young ecstasy and 

cocaine users: no effect on 

substance and alcohol use 

outcomes 

342   

166/176 

Att undersöka om en alkoholfokuserad 

motiverande intervention ger positiva 

beteendeförändringar bland ungdomar 

som är regelbundna användare av 

ecstasy och kokain 

Mellan 2001-2003 utfördes studien på ungdomar (16-22 år) i London, England. 

Studenterna randomiserades in i en interventionsgrupp som fick MI och en kontrollgrupp 

som fick enbart skriven hälsoriskinformation. Båda grupperna följdes upp efter 6 

månader. 

 

9 

Feldstine, S.W. & Forcehimes, A.A 

(2007) 

Motivational Interviewing with 

Underage College Drinkers: A 

preliminary look at the role of 

Empathy and Alliance 

55    

40/15 

Att undersöka vilken roll empati och 

allians har i MI bland ett urval 

minderårigastudenter som dricker 

alkohol 

Under 2006 blev studenter (18-20 år) i New Mexico, USA randomiserade in i två 

grupper, interventionsgrupp och kontrollgrupp. Interventionen utfördes av tre 

läkarkandidater som fått träning och utbildning i MI. Grupperna följdes upp efter 2 

månader. 

Bilaga 3 

Tabell 3 Artikelöversikt 

*n= Deltagarna i RCT studien (IG+KG=n). **IG= Interventionsgrupp, KG= Kontrollgrupp. ***1) -5)= Studiens samtliga interventionsgrupper samt KG. 
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