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SAMMANFATTNING: 
 
Bakgrund Alkoholkonsumtionen har ökat i Sverige sedan början av 1990-talet 
vilket får följder för vår folkhälsa. Vården har uppmärksammats som en viktig 
arena för det alkoholförebyggande arbetet. Som sjuksköterskor har vi till 
uppgift att stödja människor som vill förändra livsstil genom hälsofrämjande 
val. Tidigare forskning har visat motstridiga resultat gällande användning av 
motiverande samtal som ett verktyg för olika livsstilsförändringar.  
Syftet med litteraturstudien var därför att undersöka om motiverande samtal 
kan vara en effektiv metod för att minska skadlig alkoholkonsumtion.  
Resultatet visade att motiverande samtal är effektivt för att reducera 
alkoholkonsumtion. En konsekvens för hälso- och sjukvården skulle kunna 
vara att utveckla mer interaktiva verktyg för att initiera egenvård som skulle ha 
som syfte att minska alkoholintag. Aktuella områden för framtida forskning är 
bland annat hur modern teknik och Internet kan användas för att fler ska kunna 
erbjudas stöd vid livsstilsförändring.  
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BAKGRUND 

Människors livsstil har på många sätt förändrats i det moderna samhället och 

förutsättningarna för en god hälsa är på många sätt bättre. Många lever ett hälsosamt liv tack 

vare kunskap om bra kost och motion, tillgång till behandling mot sjukdom och bra boende 

samt bättre ekonomiska villkor historiskt sett. Men förutsättningarna för ett hälsosamt liv har 

också på många sätt blivit sämre. Vi äter annorlunda, rör på oss mindre och är mer stressade. 

Vi har alltid tillgång till mat och vår livsstil är mer stillasittande. Som ett resultat av dessa 

förändrade förutsättningar drabbas allt fler av livsstilssjukdomar, vilket ger omvårdnaden en 

ny utmaning (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Alkoholkonsumtionen har ökat i Sverige sedan början av 1990-talet. Såväl kvinnor som män 

dricker mer alkohol men de som ökat sin konsumtion mest är män mellan 20- 24 år. 

Alkoholen ligger bakom många skador, diagnoser och dödsfall. Siffror från Socialstyrelsen 

visar att det kan vara så att upp emot 1000 personer per år dör av skador som har ett samband 

med alkohol (Folkhälsorapport, 2009). Staten har uppmärksammat hälso- och sjukvården som 

en viktig arena för ett alkoholförebyggande arbete. Pengar har därför delats ut till projekt som 

syftar till att aktualisera vårdpersonals arbete med att arbeta förebyggande. Uppföljningen av 

det så kallade Riskbruksprojektet visar att det är en markant ökning hur distriktssköterskor tar 

upp alkohol i kontakten med patienterna samt deras kunskap om alkohol och riskbruk (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010b).  Som patient kommer det bli allt vanligare att få en fråga om hur 

stor ens alkoholkonsumtion är oavsett vilken åkomma man söker för. Att vägleda människor 

som vill eller behöver förändra sin livsstil och beteende kommer därför att bli en stor del av 

vårt framtida arbete som sjuksköterskor oavsett var vi väljer att arbeta. 

 

Under vår praktik på Linnéuniversitetets Hälsomottagning hösten 2009 blev vi intresserade av 

motiverande samtal som metod för att öka människors motivation att förändra sin livsstil. 

Motiverande samtal blev för oss ett användbart verktyg med vilket vi som 

sjuksköterskestudenter kunde göra skillnad med ett samtal. På detta sätt fick samtalen en 

omvårdnadsdimension. 

 

1.1 Riskabelt drickande 

Det finns många bevis för att alkohol och skador har ett samband. Både global såväl som 

svensk forskning har mätt alkoholens skadeeffekter. Alkohol är orsaken till 35 % av de 
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olyckor, skador och våld som män upplever. För kvinnor är motsvarande siffra 26 %. Det är 

påvisbart att ju högre alkoholkonsumtion desto vanligare är både depression och 

ångestsymtom. Också fysiska sjukdomar ökar vid ett högt intag av alkohol (Folkhälsorapport, 

2009). Världshälsoorganisationen (WHO) har utarbetat ett test, Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT), för att identifiera en riskabel alkoholkonsumtion. Testet består 

av tio frågor om alkoholvanor. Enligt statens folkhälsoinstituts årliga lägesrapport där tre av 

AUDIT-frågorna inkluderades räknas en riskabel alkoholkonsumtion som något som påverkar 

hälsan negativt (Statens Folkhälsoinstitut, 2010a). Riskabelt drickande är för män när en 

veckas alkoholkonsumtion överskrider 14 standardglas och 9 standardglas för kvinnor 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2009).  

 

1.2 Motiverande samtal 

Motiverande samtal (motivational interviewing; MI) utvecklades som en kortvarig 

intervention för patienter med alkoholproblem. Dessa patienters ofta ambivalenta inställning 

till förändring trots att missbruket hade så förödande konsekvenser för deras dagliga tillvaro 

blev det som metoden utvecklades kring. Motiverande samtal är en metod som ska aktivera 

patientens egen motivation till förändring och behandling. Motiverande samtal kan också ses 

som en förfinad form av den vägledningsprocess som vårdpersonal redan känner till 

(Rollnick, Miller & Butler, 2008). En väsentlig skillnad kan trots det identifieras mellan 

personal som är van att vägleda och personal som använder sig av motiverande samtal. Denna 

skillnad rör förmågan att se ambivalens som något naturligt och som själva utgångspunkten 

för förändringsarbetet. I stället för att vägleda med kunskap och erfarenhet och se patienterna 

som passiva objekt ses ambivalensen som inkörsporten för den aktiva patienten som själv kan 

finna lösningar på sina problem. Att få patienten att tänka högt om varför och hur 

förändringar kan ske innebär en större sannolikhet för att ett nytt beteende kommer att bli 

verklighet (Rollnick, Miller & Butler, 2010).  

 

Tidigare forskning har visat motstridiga resultat vad det gäller hur effektiv motiverande 

samtal är vid olika typer av livsstilsförändringar. Motiverande samtal har inte visat sig 

effektivt vid rökavvänjning medan det däremot finns viss evidens för att det visat sig vara 

effektivt vad det gäller drogmissbruk, kost, motion och alkohol (Burke, Arkowitz & 

Menchola, 2003). En tidigare metaanalys av studier som prövat motiverande samtal vid 

alkoholberoende visade stora skillnader i effekt mellan de olika studerade studierna (Hettema, 

Steele & Miller, 2005).  
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1.3 Penders omvårdnadsmodell för att främja hälsa 

 

1.3.1 Personliga egenskaper som har betydelse 

Pender har utvecklat en omvårdnadsmodell, The Health Promotion Model, som åskådliggör 

hur människor strävar efter det som är värdefullt för dem och hur människor påverkas av 

interna och externa faktorer som är unika för individen (Maville & Huerta, 2008). Modellen 

presenteras i bilaga 4 och den bygger på ett antal antaganden som tillsammans eller var för sig 

främjar eller motarbetar ett hälsofrämjande beteende. Modellen utgår ifrån att varje människas 

personliga egenskaper och erfarenheter har betydelse för hur processer faller ut. Dessa 

egenskaper kan summeras i hur ett tidigare beteende har sett ut samt ett antal personliga 

faktorer som kan delas in i kategorierna biologiska, psykologiska och sociokulturella. 

Tillsammans med variabler som definierar kognitiva och känslomässiga faktorer avgör dessa 

hur man tänker och känner kring hinder och möjligheter till handling. Dessa variabler är; 

uppfattade fördelar av handling samt uppfattade hinder för detsamma, uppfattad egenförmåga, 

aktivitetsrelaterade känslor, interpersonella influenser samt situationsbundna influenser som 

exempelvis valmöjligheter (Pender, Murdaugh & Parsons, 2006).  

 

1.3.2 Teoretiska antaganden till grund för hälsofrämjande 

The Health Promotion Model kan sammanfattas med ett antal teoretiska antaganden. 

Människors handlingskraft att utföra ett givet beteende ökar sannolikheten att engagera sig 

och hur beteendet faktiskt utförs. Större upplevd självförmåga resulterar i färre upplevda 

hinder. Positiva känslor gentemot ett beteende resulterar i ökad upplevd självförmåga vilket i 

sin tur kan resultera i ökade positiva känslor. När ökade positiva känslor är relaterade till ett 

beteende ökar sannolikheten till engagemang och aktiv handling. Människor är mer benägna 

att engagera sig i hälsofrämjande beteenden när exempelvis en partner kan agera förebild, 

samt att denne också förväntar sig att en förändring i beteende ska ske, och kan bistå med stöd 

och hjälp för att underlätta det nya beteendet. Familjer, kollegor och vårdgivare är viktiga 

källor till interpersonellt inflytande som kan öka eller minska ett engagemang. Ju större 

engagemanget till en specifik handlingsplan är desto större är sannolikheten att 

hälsofrämjande beteenden kan vidmakthållas.  

 

Även konkurrerande beteenden som kan ses som alternativa handlingsätt kan leda till att 

sannolikheten minskar till att ett önskat nytt beteende blir verklighet. Dessa alternativa 

beteenden anses vara sådana som individen har låg kontroll över, som till exempel kan vara 
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jobbrelaterade eller ha med ens ansvar för familjen att göra. Konkurrerande preferenser är 

däremot alternativa beteenden som individen har relativt hög kontroll över och kan till 

exempel vara i vilken utsträckning en individ klarar av att motstå att falla för frestelser. Här är 

förmågan att vara självreglerande av stor betydelse. Men således kan både konkurrerande 

beteenden och konkurrerande preferenser betyda att ens plan för att bli mer hälsosam spårar 

ur. Människor kan förändra sitt sätt att tänka kring hinder och möjligheter för hälsa. Det är en 

process som påverkas av känslor såväl som av ens interpersonella och fysiska miljö (Pender, 

Murdaugh & Parsons, 2006).  

 

1.4 Hälsopromotivt arbete 

Det finns olika sätt att förklara hälsopromotivt arbete. En stark influens på det hälsofrämjande 

arbetet idag är det salutogena tankesättet. Ett salutogent sätt att förhålla sig till hälsa innebär 

inte att alla problem alltid går att lösa men förutsättningar skapas för att människor kan 

förflyttas till den friska polen genom kunskap och djup förståelse. Helhetsperspektivet är en 

problemhantering som ökar människors möjlighet att leva ett gott liv även när  

åldrande eller sjukdom motarbetar detta (Antonovsky, 1991). Antonovskys kontinuummodell 

beskriver hur människor kan röra sig mellan ohälsa och hälsa tack vare olika insatser eller 

förutsättningar. Med denna bakgrund kan generella motståndsresurser identifieras som kan ge 

hälsopromotivt arbete en egen särart som varken är botande eller förebyggande hälsoarbete 

(Hanson, 2004).   Hälsofrämjande arbete är ett arbetssätt som syftar till att öka välbefinnande 

och fokuserar på potentialen för hälsa. Sjukdomspreventivt arbete handlar om att undvika 

sjukdom genom att upptäcka det tidigt eller att bibehålla funktioner när man är sjuk. Det gör 

att positiva faktorer för att främja förändring och utveckling är i fokus. Tre teoretiska 

skillnader kan urskiljas som skiljer hälsopromotivt arbete från sjukdomsförebyggande. 

Hälsopromotion är inte specifikt för någon sjukdom, handlar om inställning och handlar om 

att förstärka potentialen för hälsa. En sjuksköterskas roll är att främja ett positivt klimat för 

förändring, att fungera som katalysator för förändring, bistå klienten i olika faser av 

förändringsprocessen samt att öka klientens kapacitet att upprätthålla en förändring (Pender, 

Murdaugh & Parsons, 2006). Hälsofrämjande arbete handlar om att förbättra hälsotillståndet 

för individen genom att stärka klientens förmåga att ta mer kontroll över de delar av sitt liv 

som påverkar hälsan (Ewles & Simnett, 2005). 
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1.5 Autonomi 

Patienternas autonomi är en självklar del av en modern sjukvård där patienten enligt lag har 

rätt till ett eget bestämmande (HSL, 1982:763). Autonomi kan definieras som självstyre eller 

självbestämmande. En autonom patient måste också ha sin grundläggande frihet. Inom 

sjukvården kan man diskutera hur stor frihet och hur mycket ansvar en patient kan ges. 

Motiverande samtal bygger på att patienten avgör om en förändring behövs och hur ansatsen 

till denna förändring ska se ut och där autonomi naturligtvis ingår. Motiverande samtal 

etablerades som ett sätt att behandla alkoholmissbruk. Motiverande samtal och autonomi är 

två lika aktuella begrepp och komponenter i alkoholbehandling. 

Det finns ett krav på autonomi från patienten då denna får ett ökat medinflytande. Det innebär 

att vårdpersonalen ska respektera patientens autonomi varje gång ett beslut ska fattas kring 

patienten. Autonomiprincipen säger att vårdpersonalen ska låta patienten få bestämma i bästa 

möjliga mån i enighet med sina behov och värderingar. Autonomi handlar inte om att 

patienten i alla lägen bör ta alla beslut. Här blir sjuksköterskans uppgift att informera 

patienten. För att kunna tillgodose patientens autonomi måste vårdpersonalen ta hänsyn till 

patientens personliga förutsättningar som bakgrund, tillstånd och situation. Att låta någon 

annan fatta ett beslut åt en kan också vara ett autonomt val (Birkler, 2007). 

 

1.6 Problemformulering 

 Hälso- och sjukvårdslagen slår fast att hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga 

ohälsa. Den som vänder sig dit ska få upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom 

eller skada (HSL, 1998). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) påtalar under kompetensområde främjande av hälsa och förebyggande 

av ohälsa sjuksköterskans förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid 

behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer. Vi tror att motiverande samtal kan vara ett 

användbart verktyg för sjuksköterskors hälsofrämjande arbete som handlar om att handskas 

med alkoholens följder. Vi har därför valt att belysa innehållet i interventionerna som 

inkluderas i föreliggande litteraturstudie kring motiverande samtal utifrån Penders 

omvårdnadsmodell för att främja hälsa.  

 

Motiverande samtal används redan idag. Men det finns motstridiga resultat huruvida 

motiverande samtal är effektiva eller inte. En metaanalys från 2003 har tittat på hur effektiva 

motiverande samtal är inom olika områden. Den visar på hur dåligt beskrivna interventioner 
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gör att mer forskning kan behövas (Burke, Arkowitz & Menchola, 2003). Därför är det viktigt 

att undersöka om motiverande samtal är effektivt för att minska riskabel alkoholkonsumtion.    

 

SYFTE 

Syftet med vår litteraturstudie var att undersöka om motiverande samtal kan vara en effektiv 

metod för att minska skadlig alkoholkonsumtion.  

 

METOD 

För att uppnå syftet har en systematisk litteraturstudie genomförts. En förutsättning är att 

studier av god kvalitet används i litteraturstudien eftersom dessa kan ligga till grund för 

slutsatser och bedömningar. När det handlar om att värdera effekten av vård och behandling 

har systematiska litteraturstudier högt bevisvärde. Frågan om det finns vetenskapligt stöd för 

åtgärder och bedömningar kan också bevisas genom en litteraturstudie. Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU) anser att nio kriterier ska vara uppfyllda för en sådan studie 

(Forsberg & Wengström, 2008). Sex av dessa punkter anser vi är relevanta för vår 

litteraturstudie; 

 

• klart formulerade frågeställningar 

• tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar 

• alla relevanta studier är inkluderade 

• studierna är kvalitetsbedömda 

• svaga studier har uteslutits 

• inte enbart nytta presenteras, utan också risker och kostnader 

 

Vad gäller den sista punkten som handlar om att risker och kostnader ska presenteras kommer 

det att återfinnas i vår resultatdiskussion.   

 

3.1 Inklusionskriterier  

 Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna skulle vara publicerade inom de 

senaste tre åren och vara engelskspråkiga. 
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3.2 Sökningsförfarande och urval 

Vi valde att använda oss av databaserna Cumulative Index of Nursing and Allied Health 

(Cinahl) som främst täcker hälso- och vårdvetenskap och PubMed som även innehåller 

Medline och tillsammans riktar in sig på omvårdnad och medicin (Backman, 2008). Innan vi 

började med litteratursökningen så använde vi oss av MeSH-termer för att hitta lämpliga 

sökord, vi valde ut två som var relevanta för vårt syfte och det var motivational interviewing 

och Alcohol-Related Disorders. Vid sökning i Cinahl begränsades sökningen till artiklar som 

uppfyllde kriteriet peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna är granskade av expertis. När 

sökorden kombinerades fick vi 39 träffar. Abstrakten lästes och två artiklar valdes ut. En 

tredje artikel valdes ut genom manuell sökning.  

 

Sökningen via PubMed kunde inte längre innehålla de MeSH-termerna vi tidigare använt 

eftersom MeSH- termen för motiverande samtal på PubMed blev Interview Psychological. 

Det resulterade i en annan typ av artiklar som inte stämde överens med vårt syfte. Istället 

gjordes en fritextsökning där vi använde oss av motivational interviewing alcohol och fick 

fram 83 träffar. Abstracten delades upp mellan oss och vi läste igenom hälften var. När vi 

tillsammans jämfört artiklarnas innehåll mot vårt syfte valdes relevanta artiklar ut gemensamt. 

Efter att abstrakten lästs igenom valdes fyra artiklar ut som var relevanta för studien. Slutligen 

valdes en studie ut från en ämnesindelad biografi om forskning inom Motivational 

Interviewing (Rollnick, Miller & Butler, 2008) vilket resulterade i att totalt åtta artiklar gick 

vidare till kvalitetsgranskning. 

 

3.3 Kvalitetsgranskning  

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt bedömningsmallen som finns i Willman och Stoltz 

(2006) (Bilaga 1). Vi använde oss av ett poängsystem där artiklarna som mest kunde uppnå 18 

poäng. Artiklar som hade 15 poäng eller mer bedömdes ha hög kvalitet. De artiklar som 

stämde överens med vårt syfte kvalitetsgranskades och fördes in i artikelmatris (Bilaga 3). 

Resultatet blev att fyra artiklar bedömdes hålla en hög kvalitet och fyra artiklar bedömdes 

vara av medelkvalitet. Sju av de åtta artiklarna var randomiserade kontrollerade studier 

(RCT). De inkluderade artiklarna presenteras i en matris i bilaga 3. 

 

3.4 Dataanalys 

Artiklarna lästes av författarna var för sig och granskades senare av oss gemensamt enligt 

mall i bilaga 1. I artiklarnas resultatdel undersöktes om det fanns statistiskt signifikanta 
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skillnader mellan de studerade grupperna. Vid genomläsning av artiklarna kunde ett antal 

typer på hur interventionerna genomförts urskiljas, och vi valde då att kategorisera artiklarna 

efter interventionssätt. På så sätt kunde resultaten lättare diskuteras gentemot Penders 

omvårdnadsmodell. Alla utvalda artiklars syfte har varit överensstämmande med 

litteraturstudiens syfte men genomförda interventioner har varierat och interventionerna 

kunde därför kategoriseras utifrån dess utmärkande egenskaper.   

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Innan en systematisk litteraturstudie påbörjas bör etiska överväganden göras. Dessa 

överväganden bör hantera frågor om urval och presentation av resultatet. Det är centralt att 

studier inkluderas som har tillstånd av etisk kommitté eller där etiska överväganden gjorts. 

Alla artiklar som används i litteraturstudien ska redovisas i studien samt arkiveras i tio år. 

Alla resultat ska presenteras, både de som stöder eller inte stöder litteraturstudiens hypotes 

eftersom det är oetiskt att endast redovisa artiklar som stödjer forskarens åsikt (Forsberg & 

Wengström, 2008).   

De artiklar vi har inkluderat i vår studie bygger på studier som alla är etiskt godkända, och 

alla studier som motsvarade vårt syfte är redovisade.  Studierna har tittat på hur motiverande 

samtal påverkar alkoholkonsumtionen hos människor som i många fall har ett riskabelt 

drickande. Sju av åtta studier var randomiserade kontrollerande studier (RCT-studier) och 

resultaten har presenterats på gruppnivå där det inte har gått att urskilja eller identifiera 

deltagande individer, vilket har känts angeläget eftersom det kan finnas en risk att människor 

som har ett riskabelt dryckesmönster är mer utsatta.  

RESULTAT 

Vi valde att redovisa resultatet från de funna studierna i såväl tabellform som i en 

sammanfattande text. Studierna har jämfört hur effektivt motiverande samtal kan reducera en 

riskabel alkoholkonsumtion med olika jämförelseinterventioner. De genomförda 

interventionerna har beskrivit motiverande samtal i grupp, motiverande samtal med eller utan 

feedback samt motiverande samtal via telefon, webb och e-post. 
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Tabell 1.  Resultat av studier som beskriver interventioner med motiverande samtal i 

syfte att reducera alkoholkonsumtion (n=8). 

Nr Urval Ålder Intervention Signifikant 
skillnad 

 
1 

Vårdtagare som 
självrapporterar 
riskfylld 
alkoholkonsumtion 

 
>18 år 

Deltagarna deltog i en MI-session på 45-60 
minuter. Kontrollgruppen ingick inte i 
någon intervention alls. 

 
        + 

 
2 
 
 

Studenter som har 
haft minst ett tillfälle 
med hög 
alkoholkonsumtion 
de senaste två 
veckorna 

 
>18 år 

Deltagarna fick MI-sessioner med 
feedback. Kontrollgruppen fick ingen 
intervention. 

 
+ 

 
3 

Personer som 
antingen hade 
alkoholproblem eller 
testades positivt för 
alkohol på akuten 

 
18 – 24 år 

Deltagarna fick MI-sessioner med 
feedback och kontrollgruppen fick bara 
feedback. 

 
+  
 

 
4 

De som 
självrapporterade 
måttlig till hög 
alkoholkonsumtion 

 
18 – 55 år 

Deltagarna fick tre 60 minuters MI-
sessioner, individuellt, i grupp eller av en 
sjuksköterska i ett hepatitprogram 
 
 

 
+  

 

 
5 

De som 
självrapporterade 
måttlig till hög 
alkoholkonsumtion 

 
 
21-59 år 

 
Deltagarna fick sex MI anpassande 
sessioner via telefon och kontrollgruppen 
fick en broschyr om hälsosam livsstil 
 

 
 
       + 

 
6 

Manliga 
förstaårsstudenter  

 
>18 år 

MI-intervention i grupp mellan 60-90 
minuter 

 
+  

 
 
7 

Unga vuxna på 
arbetsplatser 

 
18 – 24 år 

Web-baserad feedback med 15 minuters 
motiverande samtal. Kontrollgruppen 
erhöll ingen intervention alls. 

 
+ 

 
8 

Vårdtagare som är 
inlagda på sjukhus 

 
>18 år 

Interventionsgruppen fick 30 minuters 
motiverande rådgivning och 
kontrollgruppen fick vanlig vård utan MI.  

        _     

 

+ = statistiskt signifikant skillnad mellan grupper avseende alkoholkonsumtion 

- = ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupper avseende alkoholkonsumtion 

 

Tabellens artikelnummer motsvarar artikelmatrisens numrering. 
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5:1 Interventionskategorier 

Motiverande samtal med feedback 

Två av studierna har tittat på hur feedback påverkade resultatet av motiverande 

samtalssessioner (MI). Monti et al. (2007) studerade vilken effekt personlig feedback hade 

jämfört med en motiverande samtalssession. I detta fall inbegrep personlig feedback ålder - 

och könsanpassad information, vägledande information om alkoholbruk samt specifik 

information om risknivåer för individen. Det motiverande samtalet innehöll ett öppet 

utforskande, personlig feedback, stöd för egna initiativ och en diskussion om 

alkoholkonsumtionen och riskbeteenden som följer med den. Sessionen innehöll 

relationsskapande, motivation till förändring och mål att arbeta mot. Telefonsamtal 

genomfördes en respektive tre månader efter studiens start. Det första telefonsamtalet 

föregicks av en bedömning av patientens alkoholkonsumtion föregående månad. Därefter 

anpassades målen eller sattes helt nya mål upp. Telefonsamtalet efter tre månader innehöll ett 

frågeformulär om alkoholkonsumtionen samt feedback om patientens beteende under den 

sista tiden. Gjorda framsteg ledde till en ny diskussion om eventuellt nya mål. Gruppen som 

enbart fick opersonlig feedback fick minimal tid med rådgivarna, kontakten varade mellan 1-3 

minuter. En månad efter starten av studien fick dessa deltagare ett telefonsamtal som enbart 

innehöll samma bedömning som MI-gruppen fick. Efter tre månader fick de samma 

bedömning som MI-gruppen via telefon men de fick ingen diskussion kring uppsatta mål. 

Efter 12 månader visar utvärderingen att det var dubbelt så många av deltagarna som fått 

motiverande samtal som hade minskat sin alkoholkonsumtion jämfört med dem som bara fått 

personlig feedback.  

Walters, Vader, Harris, Field och Jouriles (2009) studerade hur personlig feedback som 

bestod av i siffror sammanfattat resultat av ens alkoholkonsumtion (exempelvis blodprov och 

kaloriintag), en normativ jämförelse med andra vuxna i USA och på campus, risknivå samt 

uppskattad inkomst spenderad på alkohol. Den personliga feedbacken innehöll en summering 

av hur mycket man druckit föregående 30 dagar i jämförelse med vuxna i USA samt 

förebilder på campus. Vidare innehöll den risknivåer och kalkyl över förväntad inkomst 

spenderad på alkohol. Deltagarna i denna grupp fick denna feedback direkt på datorskärmen 

efter att de genomfört bedömningen vid undersökningens början. Deltagarna i MI-gruppen 

med feedback fick sin feedback under den första MI-sessionen. Deltagarna i MI med 
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feedbackgruppen fick samma feedbackformulär som de i feedbackgruppen. De konstaterade 

efter sex månader att motiverande samtal tillsammans med feedback är mer effektivt än bara 

feedback eller bara motiverande samtal.  

Motiverande samtalsintervention i grupp  

LaBrie, Pedersen, Lamb och Quinlan (2007) har studerat hur effektivt motiverande samtal 

anpassad för gruppmiljö är bland manliga förstaårsstudenter. Interventionen bestod av en 

gruppsession som uppmuntrade till ett ansvarsfullt drickande, att uppmärksamma sin 

alkoholkonsumtion samt att minska problem till följd av alkoholkonsumtion. Grupperna 

bestod av 10-15 förstaårsstudenter som fick en session som höll på mellan 60-90 minuter. 

Innan sessionen fick deltagarna uppge sina dryckesvanor de föregående tre månaderna. Efter 

gruppdiskussionen fick deltagarna skriva ner skäl att dricka alkohol respektive skäl att låta bli. 

I slutet av gruppsessionen fick deltagarna uppge ett mål för sin alkoholförtäring de kommande 

30 dagarna. Även ett personligt loggboksskrivande utfördes för varje månad de följande tre 

månaderna efter interventionen. Deltagarna i studien delades upp i tre typer av 

alkoholkonsumenter där resultat mättes vid tre tillfällen. Motiverande samtal gav mer effekt 

för dem som drack stora mängder innan försöket gjordes. Studenter som fullföljde 

interventionen var mindre benägna att bryta mot regler kring alkoholförtäring på campus. 

I en studie av Nyamathi et al. (2010) som jämfört hälsofrämjande gruppsessioner för hepatit 

B-smittade ledda av sjuksköterska med motiverande samtalssessioner i grupp och 

motiverande samtalssessioner i enrum. Deltagarna erbjöds tre stycken 60 minuters sessioner 

som fokuserade på vilken effekt alkoholen hade på hälsa och riskbeteenden. På så sätt 

användes ambivalensen för att reducera alkoholkonsumtionen samtidigt som fokus lades på 

mål för den enskilde rörande livsstil. Samma innehåll gavs till deltagarna i den gruppen som 

erbjöds MI-session i enrum. Den egenrapporterade alkoholkonsumtionen hade minskat efter 

sex månader.  

Motiverande samtal via telefon, mail och webb 

Doumas och Hannah (2008) har studerat hur effektiv webb- baserad feedback blev när man 

lade till 15 minuter motiverande samtal. De som deltog i den webb-baserade interventionen 

(WI) erhöll personlig feedback och fick genomföra en bedömning av alkoholkonsumtion. 

Deltagarna MI-gruppen erhöll samma webb-baserade intervention samt 15 minuters 

motiverande samtal med en utbildad rådgivare. Under samtalet med rådgivaren gick man 
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tillsammans igenom den feedback deltagarna hade fått. Resultatet visar att jämfört med 

kontrollgruppen har både gruppen som fått webb-baserad feedback och gruppen som fått 

motiverande samtal efter 30 dagars uppföljning lägre alkoholkonsumtion än kontrollgruppen. 

Men det går inte att se några skillnader mellan webb-baserad feedback och motiverande 

samtal.  

En studie av Brown, Saunders, Bobula, Mundt och Koch (2007) jämförde vilken inverkan 

motiverande samtals- rådgivning hade på alkoholkonsumtionen jämfört med att få en broschyr 

om hälsosam livsstil. Studien inkluderade primärvårdspatienter med alkoholmissbruk som fått 

sex stycken telefonsessioner. Rådgivare jobbade med deltagarna och de deltagare som inte 

ville förändra sina alkoholvanor under den tredje telefonsessionen fick lämna undersökningen.  

Deltagarna i interventionsgruppen fick personliga brev inom två vardagar efter varje 

telefonsession. Resultatet visade att ju fler telefonsessioner en patient fick desto mer 

reducerades drickandet. 

Motiverande samtal på vårdcentral och vårdavdelning 

Beckham (2007) har mätt effekten av motiverande samtal bland gruppen riskdrickare som 

besöker vårdcentraler i låginkomstområden jämfört med en kontrollgrupp som inte erhållit 

någon intervention alls. Experimentgruppen deltar vid ett tillfälle i en motiverande samtals-

session som pågår i 45-60 minuter. Detta samtal ägde rum vid det första besöket på 

vårdcentralen. Deltagarna fyllde inte i något formulär utan all information gällande 

alkoholintag uppgavs vid samtalet. Resultatet visar dels genom Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT) att deras konsumtion minskat. Ett resultat som också fastställdes 

genom ett leverfunktionstest som mätte gamma-glutamyltransferas. 

En studie av Saitz et al. (2007) tittade på hur motiverande samtalssessioner på inneliggande 

patienter kunde minska alkoholkonsumtion. Patienter i kontrollgruppen fick vanlig vård vilket 

i detta fall betydde att de fick information om sina provresultat och att de kunde diskutera sin 

alkoholkonsumtion med sin läkare. Specialister var tillgängliga via remiss. Patienterna i 

interventionsgruppen fick delta i en 30 minuters samtalssession. Detta samtal inkluderade 

feedback och en plan för förändring. I båda grupperna minskade antalet glas efter 12 månader. 
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DISKUSSION 

 

6:1 Metoddiskussion  

Av de åtta inkluderade artiklarna är sju randomiserade kontrollerade studier. Randomiserade 

kontrollerade studier (RCT) har ett högt bevisvärde och anses svara bäst på frågan om vilken 

behandling eller åtgärd som är effektivast. För att testa hypoteser och påvisa effekter anses 

RCT- studier vara pålitliga (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningen begränsades till 

artiklar publicerade de senaste tre åren. Skälet till detta var att mycket har hänt inom 

forskningsområdet på senare år.  Det bidrog också till studiens styrka att endast ny forskning 

är inkluderad. En begränsning med litteraturstudien är att vi bara använt engelskspråkig 

litteratur. De interventioner som genomförts analyserades noga och belystes sedan ur ett 

omvårdnadsperspektiv.  

 

Interventionerna som vi har analyserat är väldigt varierande i sin utformning. Som en följd av 

detta är också deltagarna i de olika studierna olika. Det är därför svårt att utifrån denna 

litteraturstudie dra några slutsatser kring vilka interventioner som är mest effektiva. Detta kan 

ses som en svaghet med vår studie. Alla studierna innehöll och prövade dock motiverande 

samtal i olika kontexter och i 7 av 8 studier framkom att motiverande samtal hade statistiskt 

signifikant bättre effekt än jämfört med kontrollgrupper. Detta ligger i linje med det som 

konstaterats i tidigare metaanalyser, dvs. det behövs mer forskning där interventionerna med 

motiverande samtal beskrivs mer noggrant och där de är mer likvärdiga (Burke et al., 2003). 

Interventionerna har riktats till studenter, inneliggande patienter, unga vuxna på arbetsplatsen, 

människor som söker sig till primärvård och patienter i akutvård. Vi anser därför att vår 

litteraturstudies resultat kan vara överförbart och går att applicera på fler grupper av 

vårdtagare inom hälso- och sjukvård (jämför Polit & Beck, 2008).  

 

Alla inkluderade studier har haft kvantitativ ansats och sju av åtta var RCT-studier som anses 

ha ett högt bevisvärde (Forsberg & Wengström, 2008). Traditionellt har sjuksköterskor lutat 

sig mot kunskap och information som förmedlats genom litteratur, kollegor, annan 

vårdpersonal och som baserats på erfarenhet mer än evidens (Polit & Beck, 2008). I det 

hänseendet har kvantitativa studier en given plats i en modern sjuksköterskeforskning. Det är 
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relevant att metoder utvärderas ur effektivitetssynpunkt för att ge sjuksköterskor 

beslutsunderlag för att också kunna välja kostnadseffektiva lösningar.  

 

En vetenskaplig metod kan dock inte svara på frågor av moralisk eller etisk karaktär. 

Jämförbara exakta metoder för att mäta psykologiska fenomen som exempelvis självkänsla 

finns ännu inte. Kvantitativa studier som i sin design försöker eliminera komplexitet som 

skulle försvaga studiens evidens ger därför ett begränsat synsätt på människan och hennes 

upplevelse av den levda verkligheten (Polit & Beck, 2008). Det gör att även om våra 

kvantitativa studier har svarat på vår fråga om effekten av motiverande samtal har de inte ökat 

vår kunskap om hur människor har upplevt de motiverande samtal och varför de haft effekt.   

 

6:2 Resultatdiskussion  

Denna systematiska litteraturstudies syfte var att se om motiverande samtal har effekt vad 

gäller att reducera riskabel alkoholkonsumtion samt att se hur sjuksköterskan skulle kunna 

använda motiverande samtal i sitt hälsofrämjande arbete. De inkluderade studierna har tittat 

på olika former av interventioner som alla har gemensamt att de har inkluderat motiverande 

samtal. Tidigare metaanalyser som undersökt studier som testat MI har visat att det finns vissa 

brister i beskrivning av hur studierna har genomförts, och att effekten varierar mellan de olika 

studierna. För att se hur sjuksköterskan skulle kunna använda motiverande samtal i sitt 

hälsofrämjande arbete har vi valt att relatera de genomförda interventionerna till Penders 

omvårdnadsmodell för att främja hälsa.  

 

Studierna har jämfört motiverande samtal individuellt och i grupp, via mail, webb och telefon, 

med feedback och på inneliggande patienter. Av åtta inkluderade studier visade sig sju ha ett 

positivt utfall vad gällde att reducera alkoholkonsumtion genom motiverande samtal. En 

studie kunde inte visa på signifikanta resultat gällande reducerad alkoholkonsumtion.  

 

Penders modell för att främja hälsa utgår ifrån att alla människor försöker skapa 

förutsättningar genom vilka de kan uppnå sin unika potential (Pender, Murdaugh & Parsons, 

2006).  Detta kan jämföras med motiverande samtal där terapeutens utgångspunkt i mötet är 

att en förändring i beteende är möjlig. Båda synsätten förutsätter alltså att individen kan 

lyckas med att förändra ett beteende. De ingående komponenterna i Penders 

omvårdnadsmodell för att främja hälsa kan på många sätt relateras till innehållet i arbetssättet 

med motiverande samtal. Den innefattar bland annat relationen mellan hinder och möjligheter. 
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Något som även ett motiverande samtal gör som en del i att utforska människors egen 

motivation (Rollnick, Miller & Butler, 2010).  

 

Pender nämner bland annat att interpersonella influenser har betydelse. Det kan vara 

exempelvis familjen, kollegor eller vårdgivare som fungerar som förebilder, stöd eller 

normgivare. Enligt Wright, Watson och Bell (2002) betyder strukturell determinism att en 

persons genetiska arv och interaktionshistoria utgör grunden för den personens 

biopsykosociala -andliga struktur. Det innebär att olika åtgärder leder till förändring hos olika 

människor vid olika tidpunkter. Det går inte att förutse vilka just dessa åtgärder eftersom det 

är beroende av den aktuella strukturen kring den person det handlar om. Detta visar på vikten 

av att ha en individuellt anpassad omvårdnad.  

 

 Två av våra granskade studier har tittat på motiverande samtal i grupp. Vi anser att gruppen i 

detta fall kan tjäna som de interpersonella influenser som innefattas i Penders modell. I 

gruppen kan deltagare hitta förebilder och det stöd som tjänar till att öka engagemanget till en 

förändring. Det kan finnas andra skäl till att argumentera för gruppsessioner. I studierna av La 

Brie, Pedersen, Lamb och Quinlan (2007) samt Nyamathi et al. (2010) argumenteras för att en 

gruppintervention når fler och därmed är kostnadseffektiv.  

 

Modern teknik är idag ett naturligt inslag i människors vardag och den används på ett 

mångfacetterat sätt. Internet innehåller mycket information men även verktyg som exempelvis 

interaktiva alkoholtest där man kan testa sina alkoholvanor (Alkoholprofilen, 2010).  

Studierna av Doumas och Hannah (2008) samt Brown et al. (2007) har tittat på hur 

motiverande samtal via modern teknik kan reducera alkoholkonsumtion. När vi ska belysa 

dessa interventioner genom Penders omvårdnadsmodell saknas en direkt koppling till 

modellen. Modern informationsteknologi kan dock ses som en situationsbunden influens som 

kan skapa de valmöjligheter eftersom vi där återfinner de valmöjligheter Pender beskriver. 

Pender menar att interaktiv informationsteknologi kan förstärka de insatser sjuksköterskor gör 

när de hjälper människor att analysera de tankar om hälsa och hälsobeteenden de har för att på 

så sätt uppnå en förändring (Pender, Murdaugh & Parsons, 2006).  

 

En annan aspekt som aktualiseras när tekniken blir verktyget genom vilka människors 

hälsofrämjande beteenden ska främjas, är betydelsen av en närvarande fysisk person eller 

icke-betydelsen av detsamma. Studien av Brown et al. (2007) visar med exempel att det inte 
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behöver vara en närvarande person som står för stödet och rådgivningen. Upprepade 

telefonsessioner gav resultat för de deltagare som deltog i studien. Webb-baserad feedback 

var lika effektivt när den kompletterades med 15 minuter av motiverande samtal som när den 

gavs som ensam intervention (Doumas & Hannah, 2008). Det är intressant i detta 

sammanhang att jämföra de resultat Doumas och Hannah (2008) fått med det Brown et al 

(2007) kom fram till. I studien av Doumas och Hannah (2008) gav inte motiverande samtal 

med en rådgivare mer effekt än en webb-baserad personlig feedback. Inte heller här har en 

närvarande person haft en avgörande betydelse. Kommunikation är inte bara det talade ordet. 

Personlig kommunikation behöver kanske därför inte vara en fysiskt närvarande person utan 

den feedback som ges är personlig i sin utformning.  

 

SBU har i en utvärdering visat att datorbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) är 

framgångsrik. Terapin är då baserad på KBT-manualer som är anpassade för datorformat och 

som i de flesta fall även innebär kontakt via e-post, telefon eller personliga möten. 

Vårdkostnaderna är också lägre vid datorbaserad KBT jämfört med sedvanlig behandling. En 

viktig slutsats är att detta gäller väl utredda klienter som inte klassas som patienter (SBU, 

2007). Detta är ett resultat som talar för att webb-baserade motiverande samtal kan ha än 

större effekt än forskning hittills visat. Den gruppen vårdtagare som inte har ett riskabelt 

drickande eller som ännu inte är patienter på grund av sin alkoholkonsumtion kan likställas 

med de klienter som klarar av datorbaserad KBT enligt SBU:s rapport. Enligt Penders modell 

så ökar sannolikheten att engagera sig om handlingskraften finns. De som valt att delta i de 

studier vi har studerat deltar av egen vilja. Därför ökar också sannolikheten att interventionen 

fått effekt. Detta har också SBU hållit fram i sin utvärdering (SBU, 2007). 

 

I studien av Saitz et al. (2007) kunde ingen skillnad ses mellan inneliggande patienter som 

deltog i studien och som antingen tillhörde interventionsgruppen som erhöll motiverande 

samtal eller den kontrollgrupp som endast fick vanlig vård på avdelningen. Interventionen 

gick ut på att ge inneliggande patienter 30 minuter långa motiverande samtal. Eftersom inga 

signifikanta skillnader kunde ses mellan grupperna kan man diskutera också utifrån SBU:s 

punkt om kostnadseffektivitet ifall det är intressant att erbjuda samtal vid endast ett tillfälle. 

Detta är något som skulle var intressant att belysa i framtida forskning. En förklaring skulle 

kunna vara vad sjuksköterskan faktiskt gör i sin vardag. Sjuksköterskan kan i sin 

professionella roll med kompetensbeskrivningen som grund ge delar av det som är en del av 

motiverande samtal till inneliggande patienter oavsett om patienterna ingår i en grupp som 
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erhåller motiverande samtal eller inte. Rollnick, Miller & Butler (2008) menar också att 

motiverande samtal är en förfinad variant av en vägledningsprocess som vårdpersonal redan 

använder sig av. Motiverande samtal som metod är relativt ny i ett omvårdnadsperspektiv 

men har visats vara effektivt gällande minskad alkoholkonsumtion. I ett flertal studier har det 

framkommit att motiverande samtal är kostnadseffektivt eftersom all vårdpersonal kan utföra 

detta. Parallellt med utvecklingen av motiverande samtal har en närbesläktad samtalsform 

vuxit fram. De hälsofrämjande samtalen har en egen funktion och kan vara förebyggande. 

Dessa samtal bygger också på en salutogen ansats. Utgångspunkten är att se kopplingen 

mellan familjen och den omgivande miljön. Något som är aktuellt även i Penders modell. Att 

erkänna familjen som expert på hur den ska leva sitt liv har tydliga kopplingar till 

motiverande samtal. Om sjuksköterskor kunde erkänna samtalens helande potential så skulle 

hälsostödjande samtal bli en naturlig del i sjuksköterskors arbete (Benzein, 2008). 

 

Socialstyrelsen har sett att fler patienter söker sig till vården för att få hjälp med sin fetma när 

det finns en mottagning och en distriktssköterska som särskilt ägnar sig åt detta 

(Socialstyrelsen, 2003). Det är intressant som en jämförelse för att se hur viktigt det är att det 

finns särskilda sjuksköterskor på hälsocentralerna för att ta emot patienter som vill ändra ett 

specifikt beteende. Flera projekt inom ramen för statens satsning på riskbruk har inkluderat att 

utbilda vårdpersonal i motiverande samtal (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Nyamathi et al. 

(2009) menar dessutom att sjuksköterskor kan vara lika effektiva som andra praktiserande 

yrkesgrupper i arbetet med personer som har alkoholproblem. 

 

Vi valde autonomi som ett centralt begrepp. Att främja hälsa och förändra människors 

beteenden kräver en lyhördhet och en respekt för den enskilde människans värdighet och 

integritet. Det handlar om att ge utrymme för hennes egna perspektiv på hälsa. Sjukvårdens 

uppgift är att vård och behandling ska utformas och genomföras i samråd med patienten så 

långt det är möjligt (HSL, 1982:763). Det är inte samma sak som att agera oresonligt och 

försöka tvinga människor till en livsstil som hon inte själv vill ha (Ewles & Simnett, 2005). 

Inom vårt område motiverande samtal är den diskussionen överflödig eftersom en 

förutsättning för motiverande samtal och den förändringsprocess som följer helt och hållet 

bygger på en aktiv och autonom patient. 

 

Kognitiv beteendeterapi finns numer på Internet och har visat sig fungera om 

förutsättningarna är de rätta. Kliniska implikationer för hälso- och sjukvården kan därför vara 
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att utveckla mer interaktiva verktyg på Internet samt mer forskning kring hur teknik och 

Internet kan användas. Även forskning på motiverande samtal ur ett kostnadseffektivt 

perspektiv är angeläget. Det finns skäl att tro att fler kommer att behöva hjälp i framtiden med 

att förändra livsstilsbeteenden, och det är då angeläget att kunna arbeta utifrån metoder som är 

såväl evidensbaserade som kostnadseffektiva. 

 

SLUTSATSER 

 

Den genomförda litteraturstudien visade att motiverande samtal är effektivt för att reducera 

alkoholkonsumtion. Av detta följer att det kan anses vara ett användbart verktyg för 

sjuksköterskan i hennes dagliga arbete.  Samtidigt visar resultaten att det behövs mer 

forskning där interventionerna med motiverande samtal beskrivs mer noggrant så att det går 

att jämföra studier och dra slutsatser om vilka interventioner som är effektiva.  

Det finns områden som skulle vara intressant att belysa i framtida forskning. Hur tekniken kan 

utveckla interaktiva verktyg och hur Internet kan spela en roll är exempel på sådana. Med 

tanke på den ökade alkoholkonsumtionen och den unga generation som växer upp är det 

angeläget att utveckla motiverande samtal i en interaktiv form. 

Även ur ett ekonomiskt perspektiv är det intressant för vården att få tillgång till mer forskning 

på området för att kunna organisera en verksamhet som kan erbjuda fler människor hjälp och 

stöd vid uttalade behov av detta. Därmed ökar möjligheterna att kunna erbjuda fler tillgång till 

motiverande samtal och den beteendeförändring som är syftet med de motiverande samtalen. 
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