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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sedan mitten av 1990-talet har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat från drygt 8 liter 

ren alkohol per person och år till cirka 10,5 liter per person och år. Varje år dör minst 6000 

människor i Sverige av orsaker relaterade till alkohol. Majoriteten av den svenska befolkningen 

konsumerar i måttlig mängd men en del hamnar i ett riskbruk eller missbruk som kan leda till ett 

beroende. Idag beräknas mellan 10-15 % av befolkningen i Sverige ha ett skadligt 

alkoholkonsumtionsmönster. MI (Motivational interviewing) är en metod som används av bland 

annat vårdpersonal för att motivera personer till förändring i sitt liv genom egen 

motivationshöjning. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva MI-metodens effekter på 

människors alkoholkonsumtion. Design: Denna uppsats är en litteraturöversikt. Resultat: MI 

hade en minskande effekt på alkoholkonsumtionen bland alla målgrupper som testats. MI har 

även positiva effekter såsom minskade alkoholrelaterade skador och upphörd 

alkoholkonsumtion. Vårt resultat visade dock att det inte nödvändigtvis måste vara så att MI-

metoden är bättre än någon annan jämförande metod. Slutsats: Resultaten indikerar att MI är 

en effektiv metod att använda för att förändra livsstilen hos individer med skadlig 

alkoholkonsumtion. 

  

Nyckelord: Alkohol, alkoholkonsumtion, motivation, motiverande samtal och effekt. 

 



SUMMARY 

Background: Since the mid-1990s alcohol consumption in Sweden has increased from eight 

liter pure alcohol per person and year, to approximately 10,5 liter per person and year. Each 

year in Sweden 6000 persons die from causes that relates to alcohol consumption. A majority 

of the Swedish population consumes alcohol moderately. However, some persons develop a 

destructive drinking habit that can result in addiction. Today 10-15% of the Swedish 

population estimates having developed an unhealthy consumption of alcohol. MI 

(Motivational interviewing) is a method that is used to motivate persons to change their lives 

by individual motivational improvement. Aim: The purpose of this study is to describe the 

effects of MI (Motivational interviewing) on people’s alcohol consumption. Design: This 

study is a literature review. Result: MI had a positive effect that decreased alcohol 

consumption among all target groups. MI has positive effects on decreasing negative 

consequences of alcohol and cease alcohol consumption. Nonetheless, our results show that 

MI is not necessarily better than any other research method of comparison. Conclusion: The 

results indicate that MI is an effective method to be used to change lifestyles of individuals 

with dangerous alcohol consumption. 

. 

Keywords: Alcohol, alcohol consumption, motivation, motivational interviewing and effect. 
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1. INLEDNING 

Under utbildningen på Röda Korsets Högskola och på våra praktikplaceringar har vi, 

som blivande sjuksköterskor, insett vikten av en god dialog mellan patienter och 

vårdpersonal. Vad krävs då för att en individ ska vilja göra en förändring i sitt liv och 

hur arbetar hälso- och sjukvårdspersonalen med beteende- och livsstilsförändringar 

idag? Metoder som skall få en person att vilja förändra sin livsstil och minska sin 

alkoholkonsumtion anser vi bör vara beprövade. Motiverande samtal eller MI 

(Motivational interviewing) är en metod som bygger på att människor genom egen 

motivation får hjälp att göra en livsstilsförändring. Detta tycker vi är intressant och vill 

därför belysa forskningsresultat om MI-metoden och se vilken effekt den har gällande 

alkoholkonsumtion. 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Alkoholkonsumtion  

Större delen av befolkningen i Sverige konsumerar alkohol i lagom mängd som 

avkoppling eller i sociala situationer (Heiling, 2004). Det finns studier som visat att 

måttligt drickande kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, framför allt hos män 

i medelåldern (Naimi et al., 2005). Men måttlig alkoholkonsumtion kan också innebära 

hälsorisker såsom fosterskador under graviditet, vissa cancerformer, leversjukdomar, 

olycksfall, våld och högt blodtryck (CAN, 2010).  

 

Idag beräknas mellan 10-15 procent av Sveriges befolkning ha ett skadligt 

alkoholkonsumtionsmönster (Statens folkhälsoinstitut, 2005).  Sedan mitten av 1990-

talet har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat från drygt åtta liter ren alkohol per person 

och år till cirka 10,5 liter per person och år. Varje år dör minst 6000 människor i 

Sverige av orsaker som kan relateras till alkohol (SBU, 2001). För män handlar det till 

största delen om ökad starköl- och vinkonsumtion och för kvinnor om en ökad 

vinkonsumtion (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

 

Alkoholproblem kan behandlas och ju tidigare individen får hjälp desto bättre. 

Förebyggande åtgärder är därför viktigare än behandling och vård. Den viktigaste 

preventiva åtgärden är att minska alkoholkonsumtionen hos individen (CAN, 2010). 
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2.1.1 Riskbruk  

Med riskbruk menas att alkoholkonsumtionen överstiger 14 standardglas per vecka för 

män, vilket motsvarar 53 cl starksprit, och nio standardglas per vecka för kvinnor, 

vilket motsvarar 34 cl starksprit (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Allt 

berusningsdrickande definieras som en riskkonsumtion, vilket betyder att 

konsumtionen överstiger fem standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle för män 

och fyra standardglas eller fler för kvinnor (SBU, 2001).  

 

Genom att definiera vad som menas med ett riskbruk kan alkoholmissbruk och 

beroende förebyggas (Dawson et al., 2008). År 2005 lade riskdagen fram en 

proposition om nationella alkoholpolitiska åtgärder vilket resulterade i 

riskbruksprojektet (Statens folkhälsoinstitut 2005). Det huvudsakliga målet var att 

frågor rörande alkoholvanor ska ha en självklar plats i vardagssjukvården. 

Riskbruksprojektet består av tio olika delar riktade till primärvården, barnhälsovården, 

företagshälsovården, universitet och högskolor. Motiverande samtal är en metod som 

visat sig fungera bra för att motivera patienterna till att förändra sina levnadsvanor 

inom riskbruksprojektet (Gullers Group, 2006). 

 

2.1.2 Missbruk 

För att ett missbruk av alkohol ska föreligga så räcker det med att ett av följande fyra 

kriterier uppfylls under ett års tid enligt Diagnostics and Statistical Manual of Mental 

Disorder, även förkortat DSM – IV (American Psychiatric Association, 2000). 

- Upprepad användning av alkohol som leder till ett misslyckande att 

fullfölja sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 

- Upprepad användning av alkohol i riskfyllda situationer, exempelvis vid 

bilkörning eller i arbetslivet. 

- Upprepade kontakter med rättsväsendet som en följd av missbruket. 

- Fortsatt användning trots återkommande problem. 

 

I Sverige har cirka 15 procent av befolkningen ett missbruk av alkohol, detta kan 

orsaka medicinska skador eller sociala konsekvenser för individen. Både familj och 

arbetsplats kan påverkas då de ofta blir medberoende (CAN, 2010). 
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2.1.3 Beroende 

Med beroende menas att alkoholen har fått en större betydelse i individens liv än 

tidigare och kan ha lett till en funktionsnedsättning eller lidande. De internationella 

kriterierna för beroende är att individen förlorat kontrollen över intaget av alkohol, att 

abstinensbesvär uppstår och att allt högre doser av alkohol behövs för att uppnå 

ruseffekt (SBU, 2001). Utöver hög konsumtion spelar ärftlighet en viss roll, om en 

familjemedlem tidigare utvecklat ett alkoholberoende ökar risken att själv göra det. 

(CAN, 2010). Enligt DSM – IV (American Psychiatric Association, 2000) så ska minst 

tre av följande sju kriterier vara uppfyllda under ett års tid för att ett alkoholberoende 

ska anses föreligga: 

 

- Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt. 

- Abstinensbesvär när bruket upphör. 

- Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs. 

- Varaktig önskan eller misslyckade försök att minska intaget. 

- Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och återhämta sig 

från bruket av alkohol. 

- Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas. 

- Fortsatt konsumtion trots kroppsliga eller psykiska skador. 

      (American Psychiatric Association, 2000). 

 

2.1.4 AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 

Ett instrument som används för att mäta alkoholmissbruk och beroende är AUDIT 

(Alcohol Use Disorders Identification Test). Det utarbetades av WHO (World Health 

Organisation) för primärvården så att de på ett tidigt stadium skulle kunna identifiera 

personer med ett riskfyllt eller skadligt dryckesmönster (Reinert & Allen, 2007). 

Formuläret är tio frågor med några svarsalternativ som bedömer riskfylld/skadlig 

alkoholkonsumtion, beroendetecken och alkoholskador. Exempel på frågor är:  

- Hur ofta dricker du alkohol?  

- Hur många glas dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? 
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- Hur ofta under det senaste året har du druckit så att du dagen efter inte 

kommit ihåg vad du sagt eller gjort? 

- Har du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande? 

AUDIT har god evidens och kvalitetskontrolleras regelbundet med fortsatt gott resultat 

(Reinert & Allen, 2007).  

 

2.2 Sjuksköterskors roll vid skadlig alkoholkonsumtion 

En viktig del i sjuksköterskans arbete är att motivera patienter till livsstilsförändringar 

för att främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Sjuksköterskan bör visa 

respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet samt tillvarata dennes 

kunskaper och erfarenheter. En annan viktig aspekt är att visa lyhördhet och att i dialog 

kunna stödja och vägleda patienten till delaktighet i vården (Socialstyrelsen, 2005). 

Forskning visar att vårdpersonalen idag ställer mer frågor om patientens alkoholvanor 

än tidigare (Holmqvist et al., 2008). Detta till trots får vårdpersonalen maximalt en halv 

dags utbildning i att hantera riskbrukskonsumerande patienter. Enligt Holmqvist et al. 

finns önskemål om en mer kontinuerlig utbildning. Det råder motstridiga åsikter inom 

sjukvården idag vid vilka nivåer av alkoholkonsumtion som det är lämpligt att ge 

patienter råd och information om minskat drickande (Alto & Seppä, 2007). 

 

2.2.1 Alkoholrådgivning och behandlingar 

I sjukvården idag påträffas ofta patienter med riskfylld alkoholkonsumtion då besöket 

i första hand inte handlar om detta. Det ställer ökade krav på att vårdpersonal ska 

kunna förebygga, identifiera och behandla riskkonsumtion av alkohol (SBU, 2001). 

Personal inom primärvården erbjuder idag främst alkoholrådgivning. The Cochrane 

Collaboration (Kaner et al., 2007) är en sammanställning av vetenskapliga resultat 

gällande kort alkoholrådgivning (ett till fyra besök) och används idag i primärvården. 

Rådgivningen erbjuds främst av allmänläkare, distriktssjuksköterskor och psykologer 

som är utbildade i detta. En standardkonsultation tar fem till 15 minuter och 

vårdpersonalen informerar samt ger råd för att minska patientens alkoholkonsumtion 

och negativa konsekvenser till följd av den.  

Om en patient uppvisar tydliga alkoholproblem, såsom beroende, finns det 

psykosociala behandlingsmetoder med klar struktur och åtgärder som har visat goda 
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effekter (SBU, 2001). De vanligaste metoderna är kognitiv beteendeterapi, Anonyma 

Alkoholisters 12-stegsprogram och motivationshöjande terapi. 

 

2.3 Motivational interviewing (MI) 

2.3.1 Definition 

MI som metod är ett sätt att förhålla sig till klienten och utifrån en reflekterande 

position utbyta tankar, funderingar och synpunkter som kan bidra till en förändring. 

Förändringen måste utgå från personens egna upplevelser, förståelser, prioriteringar 

och val (Holm Ivarsson, 2009). Ett MI-samtal går ut på att aktivera klientens egen 

motivation till förändring och följsamhet till behandling (Rollnick, Miller & Butler, 

2009). 

 

Upphovsmannen till MI, William R Miller, definierar MI så här; 

 

”MI är en personcentrerad, målinriktad rådgivningsmetod för att lösa 

ambivalens och stimulera till positiv förändring genom att locka fram och 

stärka personens egen motivation att förändras”. 

                                                                   (Miller & Rollnick, 2003, s. 26). 

 

2.3.2 Om metoden 

MI som metod utvecklades av psykologen William Miller 1983 i USA och var till en 

början tänkt som en korttidsbehandling för människor med problematiska 

alkoholvanor. MI-metoden är en patientcentrerad metod där samtalet utgår från 

patientens uppfattningar, tankar och upplevelser. Enligt Byrne, Watson, Butler och 

Accoroni (2006) är det bra om beteendeförändringen skapas av patienten själv för att 

höja dennes motivation. Ofta är patienternas motivation ett vanligt hinder för 

förändring (Rollnick, Miller och Butler, 2009). 

 

Metoden har fyra vägledande principer. Den första handlar om att utrycka empati. Det 

görs genom att lyssna reflekterande och försöka förstå patientens känslor och 

perspektiv utan att döma, kritisera eller skuldbelägga. Den andra principen handlar om 
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att utveckla diskrepans som innebär att verkligheten beskrivs så att personen kan 

konfrontera och förändra den. Den tredje principen går ut på att följa motståndet hos 

patienten och på så sätt skapa en ny rörelse mot förändring och nya möjligheter. Den 

fjärde principen är att stödja kompetensen och handlar om att öka patientens 

självförtroende och tro på sin förmåga (Miller & Rollnick, 2003). Gaume, Gmel och 

Daeppen (2008) menar att rådgivaren har en betydande roll i patientens 

förändringsprocess, framförallt då patienten visar motivation till förändring. 

Det finns tre kommunikationsstilar som innefattar följa, styra och vägleda (Barth & 

Näsholm, 2006). Dessa tillämpas i de grundläggande kommunikationsfärdigheterna: att 

fråga, att informera och att lyssna genom hela MI-samtalet. Byrne, Watson, Butler & 

Accoroni (2006) belyser vikten av att rådgivaren låter patienten reflektera över sitt 

beteende genom att väga för- och nackdelar till en förändring mot varandra. 

 

2.3.3 Användningsområde 

MI praktiseras i hälsofrämjande och behandlande arbete och används som professionell 

samtalsmetod i hälso- och sjukvården, socialtjänsten och inom olika 

rehabiliteringsverksamheter (Barth & Näsholm, 2006). I början av 1990-talets testades 

MI på andra sorters hälsoproblem, särskilt kroniska sjukdomar där en 

beteendeförändring är viktig och patientens motivation ofta är den stora utmaningen 

(Rollnick, Miller & Butler, 2009). Det har gjorts positiva försök med MI när det gäller 

hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, psykoser och HIV-prevention. Gray, 

McCambridge & Strang (2005) menar att MI-metoden är effektiv vid minskning av 

cigarett- och cannabisrökning. MI metoden används även vid behandling av bulimi, 

övervikt, spelmissbruk samt vid sexuellt riskbeteende (Holm Ivarsson, 2009).  
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3. PROBLEMFORMULERING 

Alkoholkonsumtionen i Sverige har de senaste tjugo åren ökat och många personer har 

idag ett skadligt riskbruk och är beroende av alkohol. Alkoholkonsumtion kan leda till 

hälsorisker och sociala konsekvenser då omgivningen också påverkas. Det finns dock 

behandlingsmöjligheter och det är bättre om de drabbade får hjälp i ett tidigt stadium. 

MI är en metod som används för att hjälpa människor med riskfylld 

alkoholkonsumtion. Då metoden använts allt mer är det viktigt att belysa MI-metoden 

effekt på människors alkoholkonsumtion.  

 

4. SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva MI-metodens effekter på människors 

alkoholkonsumtion. 

 

5. METOD 

5.1 Design 

Vi har utgått från Fribergs modell för litteraturöversikter och använt Östlundhs 

strategi för informationssökning. Först skapades ett syfte samt en 

problemformulering. Syftet med denna studie är att beskriva MI-metodens effekter på 

människors alkoholkonumtion. Därefter påbörjades den inledande fasen där 

information söktes på Internet, i litteratur på bibliotek samt i databaser. Denna 

sökning var osystematisk och kan beskrivas som experimentell och överblickande 

(Friberg, 2006). Nästa steg var att utföra en ny sökning av vetenskapliga artiklar i 

databaser. Denna sökning gjordes systematiskt för att få ett så bra urval som möjligt. 

 

5.2 Urval 

Vi har valt att inkludera all den forskning som bedöms vara relevant för valt ämne. 

Problemformuleringen och litteratursökningen är utgångspunkten i arbetet med urvalet 

(Friberg, 2006).  
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5.2.1 Inklusionskriterier    

Sökningen påbörjades i databasen PubMed och lämpliga sökord valdes. Sökorden 

blev således ”motivation*”, ”motivational interview*” och ”alcohol”. Kriterier för 

artiklarna var att de var vetenskapligt granskade (”peer reviewed”), att referenser 

fanns tillgängliga samt att artikeln inte skrevs före år 2000 då vetenskapligt material 

är en färskvara (Friberg, 2006). Både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderas i 

sökningen. Dessa bör dock särskiljas vid analysen (Friberg, 2006). I PubMeds 

avgränsningsfunktion markerades, ”Links to full text”, ”Humans” och ”All Adult” för 

att sortera bort dokument som inte svarade på syftet. Artiklarna skulle också vara 

skrivna på engelska. Vi inkluderade alla populationer då en begränsning här skulle 

innebära en stor begränsning av sökningsresultaten. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Sökningarna gjordes i databasen PubMed genom Karolinska Institutets hemsida. 

Databasen valdes då den har ett stort utbud av vårdvetenskapliga artiklar. Boolesk 

söklogik, med termen AND, användes för att få med relevanta sökord i en och samma 

sökning och för att inte begränsa sökningen (Friberg, 2006). Två systematiska 

sökningar utfördes därefter för att få fram artiklarna till studien, se tabell 1. Den första 

sökningen gjordes den 20 september 2010 och resulterade i 1048 träffar. Alla titlar 

lästes och de artiklar med titlar som bedömdes irrelevanta för ämnet valdes bort. 

Kriterier för att klassas som irrelevant var att titeln inte överensstämde med 

uppsatsens syfte. Därefter lästes de återstående 35 artiklar mer ingående. Med mer 

ingående menas att artiklarnas titlar samt sammanfattningar (abstrakt) lästes. Därmed 

sållades ytterligare artiklar bort då vår bedömning var att inte de heller svarade på 

uppsatsens syfte. De kvarvarande artiklarna lästes i sin helhet och efter detta kunde en 

bedömning göras av vilka artiklar som ansågs lämpliga att använda i denna uppsats 

då de kunde svara på syftet. De var till antal sju stycken.  

Den andra sökningen gjordes den 22 september 2010 och då begränsades sökningen 

ytterligare med nya sökord och årtal. Vi ändrade sökningen till att söka artiklar 

publicerade de senaste fem åren samt att vi ändrade sökorden till ”motivational 

interview*” AND ”alcohol”. Begränsningarna var desamma som vid den första 

sökningen. Detta resulterade i 102 träffar. Tillvägagångssättet därefter var likadant 
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som vid tidigare tillfälle, titlar lästes och valda artiklars abstrakt lästes noggrant. 

Antal valda artiklar vid denna sökning blev 5 stycken. 

 

Tabell 1. Översikt over datainsamlingen. 

 

Datum 

 

Databaser 

 

Sökord  

 

Begränsningar  

 

Träffar  

 

Granskade 

fulltext  

 

Använda i 

resultatet 

 

2010-09-20 

 

PubMed  

 

Motivation* 

AND alcohol 

 

Links to full text, 

Humans, English, All 

Adult, published in the 

last 10 years 

 

1048 

 

35 

 

7  

 

2010-09-22 

 

PubMed  

 

Motivational 

interview* AND 

alcohol 

 

Links to full text, 

Humans, English, All 

Adult, published in the 

last 5 years 

 

102 

 

18 

 

5 

 

 

De utvalda artiklarna som totalt blev 12 stycken granskades därefter. Trots inklusionen 

av både kvalitativa samt kvantitativa artiklar visade det sig att alla kvarstående artiklar 

var kvantitativa. Artiklarna som analyserades presenteras närmare i bilaga 1 som en 

översiktstabell. 

 

5.4 Dataanalys 

Analysen av de valda artiklarna gjordes enligt de steg som Polit & Beck (2004) 

beskriver.  

 

Steg 1: Artiklarna lästes igenom individuellt flera gånger för att få en känsla för vad 

de handlade om. Sedan jämförde uppsatsens författare intrycken och en gemensam 

uppfattning om innehållets helhet bildades.  

 

Steg 2: Uppsatsförfattarna sökte sedan tillsammans likheter respektive skillnader i 

resultatinnehållet som var relevanta för studiens syfte.  

 

Steg 3: Det sista steget av analysen var att göra en sammanställning genom att sortera 

och presentera allt det som framkom i föregående steg i kategorier under lämpliga 

rubriker. Likheterna och skillnaderna hade noterats i marginalerna och det användes 
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överstrykningspennor i olika färger för att markera fynden. Detta resulterade i fyra 

kategorier av MI-metodens effekter på människors konsumtion av alkohol, vilka var: 

minskad alkoholkonsumtion, minskade alkoholrelaterade skador och upphörd 

alkoholkonsumtion. Vi skapade också en kategori som vi kallade jämför MI med 

standardrådgivning. Den sista kategorin var inte en direkt effekt och svarade därför 

inte på vårt syfte men den bedömdes relevant då den skulle kunna tänkas förstärka 

resultatet i denna studie utifrån vårt syfte. Under den första kategorin minskad 

alkoholkonsumtion så skapades det fyra underkategorier som fick rubrikerna MI-

interventionens längd, tid på MI-samtalet, minskning av alkoholkonsumtion i olika 

målgrupper och vem har utfört MI-samtalet?  

 

6. ETISKA ASPEKTER 

Vid systematiska litteraturstudier bör etiska övervägande göras beträffande urval och 

presentation av resultatet. Det är av vikt att välja studier som har fått tillstånd från en 

etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. Artiklar som ingår i 

litteraturstudien måste redovisas och resultat som stödjer respektive inte stödjer 

hypotesen bör presenteras (Forsberg & Wengström, 2008). Då de valda artiklarna som 

granskades var skrivna på engelska fanns risk för feltolkningar och för att förhindra 

detta så användes lexikon samt att materialet lästes noggrant och upprepande gånger. 
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7. RESULTAT 

Analysen resulterade i följande effekter på deltagarnas alkoholkonsumtion: minskad 

alkoholkonsumtion, minskade alkoholrelaterade skador och upphörd 

alkoholkonsumtion. Vi valde även att se på MI-metodens effekter i jämförelse med 

andra metoder då det förstärker resultatet i denna studie utifrån vårt syfte. En översikt 

på vilka artiklar vars resultat redogör för ovannämnda kategorier presenteras nedan i 

tabell 2.  

 

Tabell 2. Översikt över valda artiklar som undersökts. 

 

Artiklar 
Minskad 

alkoholkonsumtion 

Minskade 

alkoholrelaterade 

skador 

Upphörd 

alkohol-

konsumtion 

Jämför MI med 

standard-

rådgivning 

Baer, J.S., Kivlahan, D. K., Blume, A. W., 

McKnight, P., Marlatt, G. A. (2001). 
Ja Ja 

 
 

Beckham. (2007). Ja Ja   

Feldstein, S. W. & Forcehimes, A. A. (2007). Ja Ja   

Freeborn D. K., Polen, M. R., Hollis, J. F., 

Senft, R. A. (2000). 
Ja 

  
Ja 

LaBrie J. W., Thompson, A. D., Huchting, K, 

Lac, A. & Buckley, K. (2007). 
Ja Ja 

 
 

Monti, P., Barnett, N., Colby, S., Gwaltney, C., 

Spitito, A., Rohsenow, D & Woolard, R. (2007). 
Ja Ja 

 
 

Murphy J., Benson T., Vuchinich R., Deskins 

M., Eakin, D., Flood A., McDevitt-Murphy M., 

Torrealday O. (2004). 

Ja 

  

Ja 

Nyamathi A, Shoptaw, S., Cohen A., 

Greengold., B., Nyamathi K., Marfisee, M, de 

Castro V., Khalilifard, F., George D., Leake, B.  

(2009). 

Ja 

  

Ja Ja 

Sellman, J. D., Sullivan, P.F., Dore, G.M., 

Adamson, S.J. & MacEwan, I. (2001). 
Ja 

  
 

Stein, M.D., Anderson, B.J., Charuvastra, A., 

Maksad, J. & Friedmann, P. D. (2002). 
Ja Ja 

 
 

Stein, M.D., Charuvastra, A., Maskad, J., 

Anderson, B. J. (2002). 
Ja Ja 

 
 

Thush, C., Wiers, R.W., Moerbeek, M., Ames 

S.L., Grenard, J.L., Sussman, S. & Stacy A.W. 

(2009). 

Ja 

  

Ja 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thompson%20AD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Huchting%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lac%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Buckley%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sullivan%20PF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dore%20GM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Adamson%20SJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22MacEwan%20I%22%5BAuthor%5D
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Under första rubriken minskad alkoholkonsumtion presenteras förutom resultatet även 

under hur lång tid MI-interventionen pågick, tidsåtgång för MI-samtalet, vem som 

utfört MI-samtalet och skillnader på målgrupper som undersökts. Andra jämförande 

metoder (exempelvis informationssamtal och endast feed-back) har det inte gjorts 

någon skillnad på utan alla går under namnet standardrådgivning.  

 

7.1 Minskad alkoholkonsumtion 

Samtliga studier (Baer et al., 2001; Beckham, 2007; Feldstein et al., 2007; 

Freeborn et al., 2000; La Brie et al., 2007; Monti et al., 2007; Murphy et al., 2004; 

Nyamathi et al., 2009; Sellman et al., 2001; Stein & Anderson et al., 2002; Stein & 

Charuvastra et al., 2002 och Thush et al., 2009) visade att MI hade en positiv effekt 

och minskade alkoholkonsumtionen bland målgrupperna. Detta oavsett urval, 

tidsåtgång för MI-samtalet och MI-interventionens längd. 

 

7.1.1 MI-interventionens längd 

Resultaten skiljer sig åt när under studiernas gång den största minskningen av 

alkoholkonsumtionen sker. Baer et al., (2001) såg störst minskning under år ett och 

följande tre år minskade effekten något men minskningen kvarstod. Freeborn et al. 

(2000) och Stein & Anderson et al. (2002) uppmätte störst minskning av 

alkoholkonsumtionen sex månader efter interventionens start, dock syntes positiva 

resultat redan vid mätningar efter 3 månader.  

La Brie et al. (2007), Stein et al. (2002) och Monti et al. (2007) gjorde gällande att 

alkoholkonsumtionsminskningen ökade ju längre studien pågick.  

 

7.1.2 Tid på MI-samtalet 

I flertalet av de undersökta studierna var MI-samtalen mellan 45-60 min (Beckham, 

2007; Feldstein et al., 2007; Monti et al., 2007; Nyamathi et al., 2009; Sellman et al., 

2001; Stein & Anderson et al., 2002 och Stein & Charuvastra et al., 2002.). Förutom 

Nyamanti et al. (2009) gjorde alla gällande att MI hade bättre effekt än 

standardrådgivningen.  La Brie et al. (2007) genomförde samtal om 120 minuter. 
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Även de hade ett mycket gott utfall och alkoholkonsumtionen minskade med en 

tredjedel från studiens början till slut.  

I tre av studierna (Freeborn et al., 2000; Murphy et al., 2004 och Thush et al., 2009) 

var sessionerna något kortare (15-30 minuter). De visade alla tre att MI inte hade 

bättre effekt än de andra jämförande metoderna.  

I studien av Freeborn et al. (2000) var minskningen större vid sex månader än vid ett 

år. Minskningen var 30 procent medan Murphy et al. (2004) och Thush et al. (2009) 

hade en minskning med i genomsnitt 20 procent oavsett längden på MI-samtalet. 

 

7.1.3 Minskning av alkoholkonsumtion i olika målgrupper 

Undersökta populationer var i hälften av studierna unga vuxna (Baer et al., 2001; 

Feldstein et al., 2007; La Brie et al., 2007; Monti et al., 2007; Murphy et al., 2004 och 

Thush et al., 2009) och i dessa studier visade sig alkoholkonsumtionsminskningen 

tydligast. Två studier inriktade sig på personer som ansågs vara i riskzonen för ett 

framtida alkoholmissbruk (Beckham, 2007 och Freeborn et al., 2000), de visade att 

alkoholkonsumtionen minskade med en tredjedel efter första MI-samtalet. 

Behandlingsgruppen i Beckhams (2007) studie drack i genomsnitt cirka fem drinkar 

per dag innan interventionens start och i slutet drack deltagarna cirka två drinkar per 

dag. La Brie et al. (2007) resultat stödde också att MI hade störst effekt på deltagare 

som var storkonsumenter. Även i denna studie drack deltagarna mellan fem och sex 

drinkar per dag vid interventionens start och vid den sista uppföljningen mellan tre 

och fyra drinkar. 

  

Två studier var gjorda på personer som klassades som alkoholberoende (Monti et al., 

2007 och Sellman et al., 2001) och där visades en minskande effekt på 

alkoholkonsumtionen men med märkbar abstinens och återfallsrisk som följd. Vid 

studiens start drack deltagarna drygt åtta drinkar per dag och vid uppföljningen låg de 

på 4,5 drinkar per dag. 

 

I tre studier var deltagarna narkomaner (Nyamathi et al., 2009, Stein & Anderson et 

al., 2002 och Stein et al., 2002) och där var resultaten goda då alkoholkonsumtionen 

minskade efter MI-interventionerna. Baer et al. (2001) och Murphy et al. (2004) kom 

fram till att MI-samtalet hade bättre verkan på kvinnor än på män. Detta stöds även av 
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La Brie et al. (2007) då de såg att unga kvinnor hade störst benägenhet att förändra 

sitt dryckesbeteende. 

 

7.1.4 Vem har utfört MI-samtalet? 

I undersökta artiklar hade MI-interventionerna genomförts av utbildade 

terapeuter/psykologer (Nyamathi et al., 2009 och Sellman et al., 2001), 

psykologstudenter (Monti et al., 2007 och Thush et al., 2009), sjukvårdspersonal 

(Beckham, 2007 och Nyamathi et al., 2009), doktorander (Feldstein et al., 2007; La 

Brie et al., 2007 och Murphy et al., 2004), rådgivare som utbildats inför studien 

(Freeborn et al., 2000; Stein & Anderson et al., 2002 och Stein & Charuvastra et al., 

2002) samt ej utbildade intervjuare som följt en färdigskriven manual (Baer et al., 

2001).  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att där störst minskning av 

alkoholkonsumtionen skett inte har visat sig vara beroende av erfarenhet av MI-

samtal eller vilken yrkesmässig bakgrund intervjuaren har (Baer et al., 2001; 

Beckham, 2007; Feldstein et al., 2007; Freeborn et al., 2000; La Brie et al., 2007; 

Monti et al., 2007; Murphy et al., 2004; Nyamathi et al., 2009; Sellman et al., 2001; 

Stein & Anderson et al., 2002; Stein & Charuvastra et al., 2002 och Thush et al., 

2009). I följande studier, Nyamathi et al. (2009) och Sellman et al. (2001), har 

personerna som utfört MI haft i genomsnitt 15 års erfarenhet av MI-samtal och 

effekten av interventionerna visade sig vara goda. Dock är resultatet jämförbart med 

de övriga studiernas goda effekt på alkoholkonsumtionsminskningen där de som 

utfört samtalen nyligen blivit utbildade eller hade liten erfarenhet av att utföra MI-

samtal. 

 

7.2 Minskade alkoholrelaterade skador 

Följande fem studier (Baer et al., 2001; Feldstein et al., 2007; La Brie et al., 2007; 

Monti et al., 2007 och Stein & Anderson et al., 2002) visar förutom en minskad 

alkoholkonsumtion även andra positiva effekter av MI hos deltagarna. Deltagarna 

hade minskade alkoholrelaterade skador fysiologiskt och psykologiskt. Monti et al. 

(2007) visar i resultatet att förutom en minskning av alkoholrelaterade skador så 
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minskade även antalet begångna trafikbrott bland deltagarna. Det syntes också en 

ökning av antalet deltagare som sökte vård för kroppsliga besvär till följd av 

programmen.  

Enligt Murphy et al. (2004) sågs ingen förbättring av alkoholrelaterade problem, 

såsom sexuellt ofredande, i resultatet. Andra effekter av MI påvisade Stein och 

Anderson et al. (2002) då drogrelaterade riskbeteenden minskade hos deltagarna.  

 

7.3 Upphörd alkoholkonsumtion 

Studien av Nyamathi et al. (2009) visar att MI-interventionen resulterade i att vissa av 

deltagarna hade slutat konsumera alkohol. Av 256 deltagare slutade 20 procent att 

dricka alkohol efter sex månaders uppföljning. Det sågs inga signifikanta skillnader 

på de olika behandlingsgrupperna (enskilt MI-samtal, MI-samtal i grupp och 

standardrådgivning). Inga andra studier presenterade i sitt resultat hur och vida 

deltagarna slutat konsumera alkohol. 

 

7.4 Effekt jämfört med standardrådgivning 

I de sex studier som jämför MI-metoden med annan metod var resultaten varierande. 

Fyra studier (Freeborn et al., 2000; Murphy et al., 2004; Nyamathi et al., 2009 och 

Thush et al., 2009) kunde inte påvisa någon signifikant skillnad i 

alkoholkonsumtionsminskning mellan MI-interventionen och standardrådgivningen. 

Övriga två, Monti et. al (2007) och Sellman et. al (2001), ser däremot en skillnad bland 

deltagarna i MI-interventionen mot jämförelsegruppen, MI-metoden hade bättre effekt 

än standardrådgivningen. Patienterna i MI-interventionen hade 42,9 procent 

kvarstående tungt drickande i jämförelse med 62,5 procent i intervention 2 och 65 

procent i intervention 3 (Sellman et al., 2001). Murphy et al. (2004) påvisar att 

deltagare från både MI-gruppen samt den jämförande gruppen visade minskad 

alkoholkonsumtion av mer måttlig karaktär. 

 

Nyamathi et al. (2009) jämförde MI-samtal i grupp med enskilda MI-samtal samt 

enbart information från en sjuksköterska men som nämnts ovan sågs inga skillnader i 

utgången på resultatet, dock hade konsumtionen minskat i alla grupper med 50 procent 

efter ett halvår. 



 

16 

8.  DISKUSSION  

8.1 Metoddiskussion 

Denna uppsats är en litteraturöversikt som följde den modell som Friberg (2006) 

föreslår med Östlunds strategi för informationssökning. Detta för att vi fann det som 

en lämplig modell för att kunna få fram ett resultat som svarar på vårt syfte. Vi tycker 

också att vi har kunnat svara på syftet genom denna modell men vi har också i 

efterhand reflekterat över om en empirisk studie hade varit mer rimlig att göra för att 

svara på syftet. Vi har dock kommit fram till att med våra resurser eller brist på 

resurser hade en sådan studie varit omöjlig att göra som C-uppsats. Med det i åtanke 

var ändå litteraturöversikt det för oss bästa valet av studie.  

 

Genom hela forskningsprocessen eftersträvades ett kritiskt förhållningssätt. Detta 

genom att lägga stor vikt på att söka artiklar och genom att säkerställa att alla artiklar 

var granskade. Fler artiklar som skulle kunna ha inkluderats sållades bort då de inte 

bedömdes uppfylla de kriterier som vi har specificerat i metoddelen. Artiklarna har 

noggrant granskats var för sig, vilket minimerar risken för eventuella feltolkningar 

och ensidighet. Enligt Polit och Beck (2004) leder det till en bättre tolkning och 

sammanställning av evidens.  

 

MI är en relativt ny behandlingsform och fortfarande relativt outforskat så det fanns 

ett begränsat utbud av artiklar att tillgå. Även om vi vid vår första sökning fick många 

träffar var det till en början svårt att avgöra om de var användbara för att svara på vårt 

syfte. Eftersom de till antalet var för många att gå igenom en och en bestämde vi oss 

för att enbart läsa artiklarnas titlar och sammanfattningar (abstrakt). I och med detta 

blev utfallet mindre men det kan ha gjort att relevanta artiklar har förbisetts då vi 

enbart läste abstrakten. Att endast artiklar som fanns tillgängliga i fulltext lästes kan 

också ha gjort att väsentliga artiklar försummats. Detta kan i sin tur ha gjort att 

resultatet blivit vinklat vilket bör beaktas. Vi är medvetna om att antalet artiklar som 

inkluderats kan ses som begränsat, samtidigt som vi anser att antalet är relevant i 

förhållande till mängden artiklar vi fann vid sökningen. Ett problem vi stött på var att 

finna lämpliga sökord för att sortera befintligt material. Det har vi försökt lösa genom 

att använda tidigare uppsatser som guide till lämpligt material. 
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Två av artiklarna visade sig vara skrivna av samma författare och detta kan ha 

bidragit till en vinkling av MI-metoden (Stein & Anderson et al., 2002 och Stein & 

Charuvastra et al., 2002). Det rörde sig om två separata studier men de var båda 

gjorda på personer i ett sprututbytesprogram och utgivningsåret var detsamma så 

samma personer kan ha ingått i båda studierna. De var däremot publicerade i olika 

tidskrifter och studierna hade olika syften så vi valde ändå att inkludera båda. 

Att i stort sett alla studier utförts i USA och på så sätt enbart speglar ett land kan 

ha haft betydelse för vår studies utgång då det är svårt att bedöma om resultaten är 

applicerbara i Sverige. Dock är det i huvudsak ett västerländskt kulturellt 

sammanhang som berörs och därför valde vi att diskutera nyttan av dessa studier i 

relation till Sverige. 

 

Några av artiklarna är mellan åtta och tio år gamla (Baer et al., 2001; Beckham, 2007; 

Freeborn et al., 2000; Sellman et al., 2001; Stein & Anderson et al., 2002 och Stein & 

Charuvastra et al., 2002) vilket kan tyckas vara något för gammalt att använda men 

dessa inkluderades ändå då värdet av studierna fortfarande ansågs vara giltiga. 

  

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva MI-metodens effekter på människors 

alkoholkonsumtion. Artiklarnas resultat sammanställdes och utgången blev att 

alkoholkonsumtionen kan minskas med hjälp av MI. Våra resultat visade dock att 

det inte nödvändigtvis måste vara så att MI-metoden är bättre än någon annan 

jämförande metod. Förutom resultaten gällande alkoholkonsumtion framkom också 

ett antal andra effekter, bland annat en minskning av negativa problem till följd av 

alkoholvanorna och upphörd alkoholkonsumtion.  

Då det var svårt att diskutera resultatet utifrån bakgrunden har vi valt att inte begränsa 

oss och inkluderar därför ytterligare material som vi ansåg vara relevant för 

diskussionen.  

 

Studien tog sin början då ett ökat intresse för metoden märkts av och till följd av detta 

uppkom en vilja att undersöka om evidens för att styrka metoden fanns. Vid 

litteratursökningen tyckte vi oss urskönja en ökning av publikationer de senaste åren, 

även inom andra ämnesområden än alkoholproblematik. Detta stöds av Barth & 



 

18 

Näsholm (2006) som menar att forskningen går framåt och att intresset för MI ökar. 

Detta visar att vår förförståelse om att intresset för MI är på uppåtgående verkar 

stämma. 

 

Huvudfyndet i vår studie var att MI minskar alkoholkonsumtionen oavsett målgrupp 

och tidsåtgång. Dock är inte alla grupper testade utan flertalet av undersökningarna 

var gjorda på specifika populationer vars enskilda förutsättningar och egenskaper kan 

ha påverkat resultatet. Enligt Miller & Rollnick (2003) har det gjorts forskning på allt 

mer utmanande grupper för att på så sätt kunna sätta gränser för på vilka MI:s 

förhållningssätt inte bör användas på. Exempel på sådana grupper är gravt alkohol- 

och drogberoende personer, tonåringar, brottslingar och de med kroniska sjukdomar. 

Detta kan förklara varför vi mestadels funnit artiklar som studerat subgrupper. De 

undersökta grupperna i denna studie var studenter och unga vuxna, alkoholberoende, 

individer i riskzonen för ett framtida beroende samt narkomaner.  

Holm Ivarsson (2004) menar att ungdomar är en svår grupp att arbeta med då de oftast 

inte ser sig själva som beroende och har ett mer kortsiktigt perspektiv än vuxna. Att 

hitta en fungerande metod är då av stor vikt för att kunna behandla denna målgrupp. 

Resultatet i följande studier (Baer et al., 2001; Feldstein et al., 2007; La Brie et al., 

2007; Monti et al., 2007; Murphy et al., 2004 och Thush et al., 2009) visar att MI är 

en effektiv metod att använda på studenter och unga vuxna då alkoholkonsumtionen 

minskade i dessa studier. Vi anser dock att ännu mer forskning behövs för att kunna dra 

några definitiva slutsatser om detta. Borsari och Carey (2000) menar att äldre studenter 

är mer mottagliga för hjälp än yngre. Detta skulle kunna betyda att studenterna mognat 

under åren på universitetet och att MI fungerar bättre på äldre elever än yngre. Några 

slutsatser kring detta kan dock inte heller tas utan mer forskning behövs även där.  

 

La Brie et al. (2007) och Murphy et al. (2004) visar i sitt resultat att MI-samtal hade 

bättre inverkan på kvinnor än på män men menar att det inte går att dra några 

slutsatser om att kvinnor har större benägenhet att förändra sin livsstil. Detta 

överensstämmer med vår förförståelse om att det inte går att generalisera på detta vis 

rörande ovanstående. 

 

I de studier som inkluderats i denna uppsats har de som genomfört samtalen haft olika 

professioner vilket gör att det inte direkt går att applicera dessa resultat på 
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sjuksköterskor. I en studie av Rubak, Sandbäck, Lauritzsen och Christensen (2005) 

har olika yrkesgrupper jämförts för att se vilka MI-interventioner som hade bäst 

effekt. De kom fram till att interventionen med läkare och psykologer uppmätte bäst 

effekt (80 procent), medan bland andra yrkesgrupper såsom sjuksköterskor, 

barnmorskor och dietister var effekten endast 42 procent.  

 

Vi fann inte någon koppling mellan en mer omfattande MI-utbildning hos 

intervjuarna och effekten av deltagarnas konsumtionsförändringar. Detta strider mot 

vår förförståelse då vi själva tycker att en person med mer gedigen utbildning samt 

erfarenhet borde göra skillnad i resultatet. Forsberg (2006) menar att MI-metoden kan 

läras in till viss mån genom att teoretiskt öva under två till tre dagars 

utbildningstillfällen. Vidare anser han att mer utbildning behövs samt att kunskaperna 

behöver repeteras då och då för att de inte ska försvinna. Att utbildningsgraden inte 

har inflytande på effekten får oss att tänka på om det finns andra beståndsdelar som 

kan vara av betydelse för utfallet, exempelvis sjuksköterskans personliga egenskaper. 

Hägg och Kuoppa (1997) menar att utgången av ett motiverande samtal inte bara 

beror på sjuksköterskans utbildning utan framför allt på de tidigare erfarenheter denne 

har av relationer och kommunikation. Sjuksköterskans förflutna och de 

erfarenheter som denne bär med sig är betydande för samtalens utfall. Vi tror att 

erfarenhet kan vara värdefullt i ett MI-samtal men även att det kan vara en nackdel då 

ett invant samtalsmönster kan vara svårt att bryta. Av den anledningen borde ett tidigt 

införande av samtalsmetod vara till hjälp för att utveckla förmågan till att samtala på 

ett strukturerat sätt. 

 

Vi har reagerat över att det skrivits så lite om upphörd konsumtion i artiklarna. Då ett 

alkoholproblem föreligger borde ju det bästa vara att denne slutar dricka helt anser vi. 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2005) bör man tillsammans med patienten diskutera 

hur och vida han eller hon vill sluta dricka helt eller minska konsumtionen. Den 

viktigaste förebyggande åtgärden är som vi nämnde i inledningen av uppsatsen att 

minska på alkoholkonsumtionen hos individen (CAN, 2010). Detta kan vara ett svar 

på varför artiklarna fokuserat så mycket på att uppnå en minskning av 

alkoholkonsumtionen. 
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MI-metoden och dess användning i hälso- och sjukvården har varit omstridd men det 

är ändå vid alkohol och drogproblem forskningen visat bäst resultat (Statens 

folkhälsoinstitut, 2005). Däremot är effekten mer tveksam gällande rökning, fysisk 

inaktivitet och dålig kosthållning (Hettema et al. 2005).  

 

8.3 Slutsats 

Att MI-metoden har visat sig ge positiva effekter råder det inget tvivel om utifrån de 

studier vi granskat, däremot är det mer oklart om långtidseffekterna och om MI-

metoden är lämplig att använda i alla situationer och på alla målgrupper. Då metoden 

utvecklades inom missbruksvården finns idag en del evidens för studier på personer 

inom alkohol-, riskbruk, missbruk och beroende. Där har det även visat sig att MI-

metoden fungerat bra jämfört med andra ännu relativt outforskade områden såsom 

övervikt, fysisk aktivitet och högt blodtryck. Begränsningar i studier gör att resultaten 

är svåra att generalisera men det framkommer ändå att små insatser, i form av korta MI-

samtal och kortare MI-interventioner, tycks få individer att minska sitt alkoholintag. 

 

8.4 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Det kan konstateras att det idag finns forskning att tillgå om MI-metodens effekter på 

människans alkoholkonsumtion. Däremot behövs mer vetenskapligt arbete på metodens 

effektivitet samt att den bedrivs på fler målgrupper där ålder, kön och social tillhörighet 

kan vara av vikt för MI-metodens användbarhet och utveckling i Sverige. Det skulle 

också vara intressant att titta på effekten i andra miljöer såsom universitet, arbetsplatser 

och sjukvårdsmiljöer. Det är även nödvändigt att se hur MI-metoden skall användas av 

personal och hur den ska läras ut av utbildare. 
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10. BILAGA 1 – ÖVERSIKTSTABELL 

 

 

Artikel information 

 

Syfte och intervention 

 

Metod 

 

Deltagare/bortfall 

 

Resultat  

 

Författare: Baer, J.S., Kivlahan, D. K., 

Blume, A. W., McKnight, P., Marlatt, G. A.  

Titel: Brief intervention for heavy drinking 

college students: Four-year follow-up and 

natural history.  

År: 2001. 

Tidskrift: American Journal of Public 

Health. 

Land: USA. 

 

Syfte: Att kartlägga långtidseffekten av en individuell preventiv 

insats för högriskdrickande collegestudenter. 

Intervention: Deltagarna svarade på enkäter om sina 

alkoholvanor och var med på feedback och MI på plats med 

uppföljning 1,2,3 och 4 år senare på telefon. 

Kontroll: Informationssamtal samt enkäter och uppföljning efter 

1,2,3 och 4 år. 

 

Typ: Kvantitativ, kontrollerad, 

randomiserad. 

Urval: Första års collegestudenter, 

klassade som högrisk-

alkoholkonsumenter. 

 

Totalt: 113 st. 

Bortfall: 0 st. 

 

Resultatet visar att de studenter som fått MI rapporterade 

signifikant minskning av alkoholmängden och negativa 

konsekvenser av alkohol. 

 

Författare: Beckham, N. 

Titel: Motivational interviewing with 

hazardous drinkers. 

År: 2007. 

Tidskrift: Journal of the American 

.Academy of Nurse Practitioners. 

Land: USA. 

 

 

Syfte: Att studera effekten av MI i en population av människor 

som är storkonsumenter av alkohol. 

Intervention: Ett MI samtal på 45-60 min erbjöds och deltagarna 

fick svara på AUDIT + Alcohol quantity/frequency Form + 

blodtest. 6 veckor senare gjordes ett nytt blodtest och deltagarna 

svarade på samma enkät.  

Kontroll: Endast svara på enkäter samt blodtest. Uppföljning efter 

6 v. med enkäter + blodtest. 

 

Typ: Kvantitativ, kontrollerad, 

randomiserad. 

Urval: Personer som ligger i 

riskzonen för skadlig 

alkoholkonsumtion som besöker 

vårdcentraler (4 olika ) på 

landsbygden. 

 

Totalt: 26 st. 

Bortfall: 6 st. 

 

Resultatet stödjer att MI interventioner har en god effekt 

för att reducera alkoholkonsumtionen hos målgruppen, 

konsumenter med skadlig alkoholkonsumtion.  
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Artikel information 

 

Syfte och intervention 

 

Metod 

 

Deltagare/bortfall 

 

Resultat  

 

Författare: Feldstein, S. W.  

Forcehimes, A. A. 

Titel: Motivational interviewing with 

underage college drinkers: a preliminary look 

at the role of empathy and alliance. 

År: 2007. 

Tidskrift: The American Journal of Drug and 

Alcohol Abuse. 

Land: USA. 

 

Syfte: Att utvärdera MI:s påverkan på alkoholkonsumtionen bland 

underåriga collegestudenter. 

Intervention: Ett MI-samtal på 45 min erbjöds och spelades in på 

band + 2 månaders uppföljning där deltagarna fick svara på 

enkäter om alkoholkonsumtionen.  

Kontroll: Ett informativt samtal och uppföljning efter 2 månader 

där deltagarna svarade på enkäter  

 

Typ: Kvantitativ, kontrollerad, 

randomiserad. 

Urval: 18 – 20-åriga 

collegestudenter som studerade 

psykologi. 

 

Totalt: 36 st. 

Bortfall: 4 st. 

 

Alkoholkonsumtionsminskning vid hetsdrickande (minst 

5 glas/tillfälle) minskade samt risken för att utveckla 

alkoholproblem. 

  

 

Författare: Freeborn D. K., Polen, M. R., 

Hollis, J. F., Senft, R. A. 

Titel: Screening and brief intervention for 

hazardous drinking in an HMO: effects on 

medical care utilization. 

År: 2000. 

Tidskrift: The Journal of Behavioral Health 

Services & Research.  

Land: USA. 

 

Syfte: Att se om interventionen som inkluderar MI samtal minskar 

riskdrickande hos patienter som besöker primärvården. 

Intervention: Deltagarna ges rådgivning och ett motiverande 

samtal (MI) på ca 15 min + 6 månaders och 1 år uppföljning. 

Kontroll: Här ges enbart sedvanlig behandling och information.  

 

Typ: Kvantitativ, kontrollerad, 

randomiserad. 

Urval: Vuxna högrisk 

alkoholkonsumenter (enligt AUDIT-

enkäten) som besöker primärvården. 

 

Totalt: 514 st. 

Bortfall: 2 st. 

 

Resultatet visar att alkoholkonsumtionen minskar oavsett 

vilken grupp man tillhörde. Minskningen var större vid 6 

månader än vi 1 år vid interventionen. 
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Artikel information 

 

Syfte och intervention 

 

Metod 

 

Deltagare/bortfall 

 

Resultat  

 

Författare: LaBrie, J. W., Thompson, A. D., 

Huchting, K., Lac, A., Buckley, K. 

Titel: A group Motivational Interviewing 

intervention reduces drinking and alcohol-

related negative consequences in adjudicated 

college women. 

År: 2007. 

Tidsskrift: Addictive Behaviors. 

Land: USA. 

 

Syfte: Att låta kvinnliga college-studenter med ett riskfyllt 

drickande få MI. 

Intervention: 2-timmars MI-sessioner gruppvis. Uppföljning efter 

12 veckor gjordes på internet. 

 

 

Typ: Kvantitativ. 

Urval: Rekryteringen skedde bland 

studenter som hade brutit mot 

skolans alkoholregler. Dessa erbjöds 

antingen ingå i programmet eller 

betala en avgift och få en varning. 

 

Totalt: 115 st. 

Bortfall: 10 st. 

 

Studien stöder MI som metod för att minska 

alkoholkonsumtionen bland kvinnliga collegestudenter. 

Alkoholkonsumtionen hade minskat med 29.9 % från 

programmets början till uppföljningen. Vidare visade 

resultaten att de som metoden hade störst effekt på var de 

som drack mest. 

 

Författare: Monti, P., Barnett, N., Colby, S., 

Gwaltney, C., Spitito, A., Rohsenow, D & 

Woolard, R. 

Titel: Motivational interviewing versus 

feedback only in emergency care for young 

adult problem drinking. 

År: 2007. 

Tidskrift: Addiction. 

Land: USA. 

 

Syfte: Att studera resultaten av en MI-intervention jämfört med 

enbart feedback i syfte att minska alkoholkonsumtionen. 

Intervention: Ett MI-samtal i 30-45 min erbjöds på akuten med 

efterföljande feedback + uppföljning på telefon 1, 3, 6 och 12 

månader senare. 

Kontroll: Endast ett feedback samtal på ca 1-3 min på akuten + 

uppföljning på telefon 1, 3, 6 och 12 månader senare. 

 

Typ: Kvantitativ, kontrollerad, 

randomiserad. 

Urval: 18 – 24-åriga patienter som 

besökte akuten och var 

alkoholpåverkade eller där 

personalen misstänkte 

alkoholproblem. 

 

Totalt:198 st. 

Bortfall: 33 st. 

 

Resultatet stödjer att MI-interventioner har en minskande 

effekt på alkoholkonsumtionen. I dessa fall var MI 3-4 

gånger effektivare än standardrådgivning.  
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Artikel information 

 

Syfte och intervention 

 

Metod 

 

Deltagare/bortfall 

 

Resultat  

 

Författare: Murphy J., Benson T., Vuchinich 

R., Deskins M.,  Eakin D., Flood A., 

McDevitt-Murphy M., Torrealday O. 

Titel: A Comparison of Personalized 

Feedback for College Student Drinkers 

Delivered with and without a Motivational 

Interview.  

År: 2004. 

Tidskrift: Journal of Studies on Alcohol. 

Land: USA. 

 

Syfte: Att undersöka effektiviteten av personlig feedback (PDF) 

som genomförs med eller utan motiverande samtal (MI). 

Intervention: MI i samband med vanligt hemsjukvårdsbesök. Två 

grupper gavs antingen feedback utifrån MI eller feedback utan MI 

(PDF). MI 20-30 min + uppföljning telefon. Uppföljning efter 6 

månader.    

 

Typ: Kvantitativ, randomiserad. 

Urval: Universitetsstudenter inom 

psykologi och kommunikation med 

hög alkoholkonsumtion. 

  

Totalt: 54 st.                           

Bortfall: 3 st.  

          

                                                                                                       

 

Likvärdig effektivitet av PDF genomförd med eller utan 

MI. Deltagare från båda grupper visade måttlig minskad 

alkoholkonsumtion. Kvinnor visade en större minskning 

än män. Antalet alkoholrelaterade problem, såsom 

sexuellt ofredande visade sig oförändrat. 

 

Författare: Nyamathi, A., Shoptaw, S., 

Cohen, A., Greengold, B., Nyamathi, K., 

Marfisee, M., de Castro. V., Khalilifard, F., 

George, D. & Leake, B. 

Titel: Effect of motivational interviewing on 

reduction of alcohol use. 

År: 2009. 

Tidskrift: Drug and  Alcohol Dependence.  

Land: USA. 

 

Syfte: Att utvärdera sjuksköterskans information jämfört med 

tränade terapeuter som använder MI och studera dess påverkan på 

alkoholkonsumtionen.  

Intervention: Tre grupper: MI-samtal i storgrupp, MI-samtal en 

och en, samt information från sjuksköterska i storgrupp. Samtliga 

deltagare erbjuds 3 tillfällen i 60 min med 2 veckor emellan och 

samtliga svarade på enkäter vid varje tillfälle. Därefter gjordes en 6 

månaders uppföljning.  

Kontroll: Information genom sjuksköterskan samt enkäter, samma 

som ovan.  

 

Typ: Kvantitativ, kontrollerad, 

randomiserad. 

Urval: Vuxna metadontablett-

användare som besökte en klinik i 

Los Angeles-området. 

 

Totalt: 256 st. 

Bortfall: 0 st. 

 

Resultatet visar att alla tre grupperna har en minskad 

alkoholkonsumtion vid uppföljningen 6 månader senare. 

Studien visar inga skillnader på MI i storgrupp, MI en 

och en eller information från sjuksköterska.  

20 % av deltagarna rapporterade efter 6 månader att de 

inte dricker alkohol längre. 

 

 



 

  5 

 

Artikel information 

 

Syfte och intervention 

 

Metod 

 

Deltagare/bortfall 

 

Resultat  

 

Författare: Sellman, J. D., Sullivan, P. F., 

Dore, G. M., Adamson, S. J., MacEwan, I. 

Titel: A Randomized Controlled Trial of 

Motivational Enhancement Therapy (MET) 

for Mild to Moderate Alcohol Dependence. 

År: 2001. 

Tidsskrift: Journal of Studies on Alcohol. 

Land: Nya Zeeland. 

 

Syfte: Att jämföra om MET (MI) är en effektiv metod att minska 

alkoholintaget i jämförelse med andra metoder. 

Intervention: 4 MET-sessioner. 

Intervention 2: 4 NDRL-sessioner. 

Intervention 3: Ingen fortsatt behandling. 

Uppföljning efter 6 mån i samtliga grupper. 

 

Typ: Kvantitativ, randomiserad, 

kontrollerad. 

Urval: Patienter med 

alkoholberoende som rekryterades 

från klinik. 

 

Totalt: 194 st. 

Bortfall: 72 st. 

 

Stöder MET som en effektiv metod att minska 

alkoholkonsumtionen hos patienter med alkoholberoende. 

Patienterna i MET-interventionen hade 42,9 % 

kvarstående tungt drickande i jämförelse med 62,5 % i 

intervention 2 och 65,0 % i intervention 3. 

 

Författare: Stein, M.D., Anderson, B. J., 

Charuvastra, A., Maksad, J. & Friedmann, P. 

D. 

Titel: A brief intervention for hazardous 

drinkers in a needle exchange program. 

År: 2002. 

Tidsskrift: Journal of Abuse Treatment. 

Land: USA. 

 

 

 

Syfte: Att undersöka om MI kan ge en minskad risk för 

injektionsrelaterad HIV bland injektionsmissbrukare (som även 

har alkoholproblematik). 

Intervention: 60-75 min MI vid två tillfällen med en månads 

mellanrum. Uppföljning efter 6 mån. 

Kontroll: 60-75 min MI vid enbart ett tillfälle. Uppföljning efter 6 

mån. 

 

Typ: Kvantitativ, randomiserad, 

kontrollerad. 

Urval: Vuxna, över 18 år. 

Rekryteringen skedde bland 

deltagare i ett sprututbytesprogram. 

 

Totalt: 187 st. 

Bortfall: 78 st. 

 

Resultatet stöder att MI har kan ge en minskning av 

alkoholkonsumtion hos missbrukare. Uppföljningen 

visade att MI-interventionen minskade det drogrelaterade 

riskbeteendet för HIV-infektion i jämförelse med 

kontrollgruppen. MI-sessionerna ledde också till en 

minskning av antal dagar då deltagarna brukade alkohol. 
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Artikel information 

 

Syfte och intervention 

 

Metod 

 

Deltagare/bortfall 

 

Resultat  

 

Författare: Stein, M.D., Charuvastra, A., 

Maskad, J., Anderson, B. J. 

Titel: A Randomized Trial of a Brief Alcohol 

Intervention for Needle Exchangers (Braine). 

År: 2002. 

Tidsskrift: Addiction. 

Land: USA. 

 

Syfte: Att studera effekten av MI som en kort intervention för att 

minska alkoholdrickande hos patienter i ett sprututbytesprogram. 

Intervention: Två st. 1-timmars MI med fokus på alkohol och 

riskbeteende för HIV-infektion. Uppföljning efter en månad och 

sex månader. 

Kontroll: Enbart en timmes MI med fokus på alkohol och 

riskbeteende för HIV-infektion. Uppföljning efter en månad och 

sex månader. 

 

Typ: Kvantitativ, randomiserad, 

kontrollerad. 

Urval: Vuxna, över 18 år. 

Engelstalande. Rekryteringen skedde 

på deltagare i ett 

sprututbytesprogram. 

 

Totalt: 187 st. 

Bortfall: 6 st. 

 

En signifikant minskning (p=<0,005) av drickandet 

skedde i både interventions- och kontrollgruppen. 

Patienterna i MI-gruppen rapporterade dubbelt så ofta 

minskning av drickande i 7 dagar eller mer under 

observationsperioden jämfört med kontrollgruppen. 

 

Författare: Thush, C., Wiers, R.W., 

Moerbeek, M., Ames S.L., Grenard, J.L., 

Sussman, S. & Stacy, A.W. 

Titel: Influence of motivational interviewing 

on explicit and implicit alcohol-related 

cognition and alcohol use in at-risk 

adolescents. 

År: 2009. 

Tidskrift: Psychology of Addictive 

Behaviors. 

Land: Holland. 

 

Syfte: Att undersöka påverkan av MI generellt samt om det är 

framgångsrikt som behandling av alkoholproblem. 

Intervention: Pretest där samtliga deltagare fick svara på olika 

typer av enkäter (alcohol in use, Implicit Association Test, 

Alcohol-related problems, Expectancy questionnaire and readiness 

to change) samt ett MI samtal i 30 min + samma enkäter 1+6 

månader senare. 

Kontroll: Endast information + ovannämnda enkäter 1+6 månader 

senare. 

 

Typ: Kvantitativ, kontrollerad, 

randomiserad. 

Urval: 15 – 23-åriga från fem olika 

gymnasiumskolor och komvuxskolor 

i Holland. 

 

 

Totalt:125 st. 

Bortfall: 12 st. 

 

Resultatet stödjer att MI-interventioner har en god 

evidens för att reducera alkoholkonsumtionen men inte 

nödvändigtvis att metoden är bättre än enbart 

information. 

 

 


