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Sammanfattning                    Flertal tidigare studier har visat på både positiva  

och negativa resultat av motiverande samtal (MI) för 
att få patienter att sluta röka. MI används idag av 
sjuksköterskor i slutenvården såväl som i 
primärvården för att skapa beteendeförändringar som 
exempelvis till tobaksrökstopp. Syftet med studien 
var att undersöka varför det är oklart om motiverande 
samtal är en metod som kan leda till tobaksrökstopp. 
Studien gjordes som en litteraturöversikt och 
sökningarna gjordes i Cinahl, Oxford Journals, 
PsycINFO, PubMed och SveMed+. Sökningarna 
resulterade i 15 utvalda artiklar. Flertal av 
resultatartiklarna visade signifikanta resultat att MI 
vid tobaksrökstopp har effekt men det fanns också 
studier där ingen effekt kunde påvisas. 
Resultatartiklarnas resultat visade på att MI kan vara 
till hjälp för att få patienter att minska 
tobaksrökningen. Några resultatartiklar visade på att 
studiedeltagare med lägre motivation lyckades sämre 
med ett tobaksrökstopp än studiedeltagare med hög 
motivation. Slutsatsen är att mer forskning behövs 
om sambandet mellan MI och motivation för att 
uppnå tobaksrökstopp, aktsamhet ska tas då MI vid 
tobaksrökstopp ska appliceras i vården. 

 

 
 



Title Motivational Interviewing- A method for smoking 
cessation? 

Author Sara Torén och Sofi Westerlund 

Department School of Social and Health Science 

Supervisor Margareta Norell Pejner, Lecturer, Lecturer, doctoral 
student 

Examiner Stephanie Obermuller 

Period Spring 2013 

Pages 10 

Key words Motivational interviewing, smoking cessation, effect 

Abstract Several earlier studies on MI as a method to smoking  
cessation shows positive and negative results to help 
smokers quit. MI is used by nurse’s today inpatients 
and in primary care to create behavior changes for 
instance smoking cessation. The aim of this study 
was to examine why it´s obscure if motivational 
interviewing (MI) is a method that can result to 
smoking cessation. The study was made as a 
literature review. Searches were made in Cinahl, 
Oxford Journals, PsycINFO, PubMed and SveMed + 
and resulted in 15 selected articles. Several studies 
showed significant results that MI as a method for 
smoking cessation had effect but there were studies 
where MI showed negative effect. In the studies there 
are significant results that MI can help patients 
reduce smoking. The results of a few articles showed 
that participants with lower motivation didn´t 
succeed in smoking cessation. The conclusion is that 
more research on MI must be conducted on the 
connection between MI and motivation in smoking 
cessation. Caution must be taken if MI should be 
applied in care as a method for smoking cessation. 



Innehållsförteckning 

Inledning ........................................................................................ 1 

Bakgrund ....................................................................................... 1 
    Tobaksökning…………………………………………………….…… . 1 
    Motiverande samtal ................................................................................. 2 

Syfte ................................................................................................ 4 

Metod ............................................................................................. 4 
    Datainsamling…………………………………………………… .......... 4 
    Databearbetning…………………………………………………. ......... 5 

Resultat .......................................................................................... 6 
    MI bidrar till tobaksrökstopp ................................................................ 6 
    MI bidrar till tobaksrökstopp för specifika grupper ........................... 6 
    MI minskar tobaksrökning .................................................................... 6 
    MI:s samband med TTM ........................................................................ 7 
    MI bidrar inte till tobaksrökstopp ......................................................... 7 

Diskussion ...................................................................................... 7 
    Metoddiskussion………………………………………………… .......... 7 
    Resultatdiskussion ……………………………………………………..8

Konklusion och Implikation ...................................................... 10

Referenser 

Bilagor 

Bilaga A Tabell 2. Sökhistorik 

Bilaga B Tabell 3. Artikelöversikt



Inledning
I Sverige röker cirka en miljon svenskar dagligen exklusive de som röker från och till (Statens 
Folkhälsoinstitut [FHI], 2011; Statistiska centralbyrån [SCB], 2012a). Enligt Gemmell och 
Diclemente (2009) innehåller cigaretter tobak som är skadligt både för rökaren och dess 
omgivning. Tobaken innehåller det beroendeframkallande ämnet nikotin, detta gör det svårt 
att sluta (Benowitz, 2010). Sjukdomstillstånd som utvecklas på grund av tobaksrökning är 
nästan en tiondel av vad vården kostar varje år (Agardh, Moradi & Allebeck, 2008). Enligt 
Doll, Peto, Boreham och Sutherland (2004) är den effektivaste metoden, för att minska risken 
för sjukdomar och död på grund av tobaksrökning, ett tobaksrökstopp.  

En undersökning gjord av Sveriges kommuner och Landsting: Vårdbarometern (2011) visar 
att 84 procent av Sveriges befolkning tycker det är bra att vårdpersonalen samtalar om 
levnadsvanor som tobaksrökning vid besök i vården. Enligt International Council of Nurses 
(ICN) (2012) etiska kod är sjuksköterskans ansvarsområden att främja hälsa och förebygga 
sjukdom. Ett sätt menar Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh (2011) för sjuksköterskan 
att främja hälsa är att motivera patienten till en livsstilsförändring genom motiverande samtal 
(MI).  

Bakgrund

Tobaksrökning 

På 60-talet publicerades forskning om tobaksrökningens samband med cancer av amerikanska 
hälsovårdsmyndigheter (Torell, 2002). Forskning på området (Post & Gilljam, 2003) har ökat 
medvetandet om hälsoriskerna med tobaksrökning och enligt Organisation for Economics Co-
operation and Development (2012) har tobaksrökning minskat med en fjärdedel i Sverige 
sedan millenniumskiftet. Vid bruk av tobak vid rökning finns en högre risk enligt Agardh et 
al. (2008) att drabbas av 58 sjukdomstillstånd. De vanligaste tobaksrelaterade sjukdomarna 
(World Health Organisation, [WHO], 2012) uppkommer först efter en långtidskonsumtion av 
cigaretter. Det finns en högre risk att drabbas av sjukdomarna kronisk obstruktiv 
lungsjukdom, ischemisk hjärtsjukdom och lungcancer vid tobaksrökning (Doll et al., 2004). 
Cigaretter innehåller ett 70-tal cancerframkallande ämnen. Cigaretter innehåller bland annat 
ämnena arsenik, kadmium som finns i batterier och akrolein som tidigare använts som ett 
kemiskt vapen (Cancer Research UK, 2012). Det är främst ämnet nikotin i cigaretter som gör 
tobaksrökning beroendeframkallande (Benowitz, 2010). Nikotin når lungorna och genom 
absorption till blodbanan passerar nikotinet över blod- hjärnbarriären upp till hjärnan. 
Nikotinet påverkar hjärnan som verkar indirekt på en rad olika signalsubstanser vilket 
minskar stress och oro, ökar koncentrationen och välbefinnandet.  

Tobaksrökning är skadligt för kroppen (WHO, 2012) men när tobaksrökningen upphör 
återhämtar sig kroppen och efter 20 minuter har blodtryck och puls stabiliserats till 
normalnivå. För personer som inte drabbats av hjärtsjukdom och upprätthåller tobaksrökstopp 
i femton år är risken för hjärtsjukdom på grund av tobaksrökningen i samma nivå som för 
icke-rökare. Vunna levnadsår och ökad livskvalitet är motiv till tobaksrökstopp (Doll et al., 
2004; Sales, Oliveira, Mattos, Viana & Pereira, 2009). Engström (2011) säger att det finns 
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evidens för att patienter som är i behov av att genomgå en operation och genomför ett 
tobaksrökstopp kan minska risken för komplikationer så som sårläkning. Information om 
komplikationerna vid tobaksrökning har därför under senare tid medfört att en del sjukhus och 
kliniker runt om i Sverige har infört krav på tobaksrökstopp vid kirurgiska ingrepp 
(Mårtensson, 2011). Socialstyrelsen har godkänt kravet med villkor att rökande patienter ska 
erbjudas rökavvänjningsprogram. Region Halland (2012a) arbetar preventivt för att stödja 
patienter till tobaksrökstopp. Det görs bland annat genom att erbjuda MI (Region Halland, 
2012b).  

Motiverande samtal 

Motivation kan komma både från den egna personen eller från omvärlden och kan ses som ett 
förhållande som driver människan att sträva mot ett mål (Nationalencyklopedin, 2013). För att 
skapa förändring kan motivationen utnyttjas i form av motiverande samtal (Socialstyrelsen, 
u.å.). Motiverande samtal är den svenska översättningen av Motivational Interviewing (MI)
och för att få en förståelse av betydelsen, har Miller och Rollnick (2010, s. 295) utformat en 
definition: “Motiverande samtal är en på samarbete grundad, personcentrerad form av 
vägledning för att framkalla och stärka motivation till förändring”.  

Vid MI använder sjuksköterskan sig av reflektivt lyssnande där ingår färdigheter (Miller et al., 
2010) som bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar. Med hjälp av 
färdigheterna vill sjuksköterskan skapa ett samtal om förändring på patientens villkor. Det är 
genom bekräftelsen som patienten kan känna sig sedd och en förtroendefull relation skapas. 
Sjuksköterskan kan bekräfta patienten genom beröm eller visa förståelse för det som patienten 
upplever som besvärligt. Sjuksköterskan ställer öppna frågor som får patienten att reflektera 
över sin situation. Syftet med öppna frågor är att patienten själv ska komma till insikt över 
behovet av att skapa en förändring. Sjuksköterskan är uppmärksam på patientens svar och 
bekräftar det som patienten säger genom reflektioner. Öppna frågor gör att patienten känner 
sig hörd, och kan få ny insikt och berätta mer om sin situation. Reflektioner hjälper 
sjuksköterskan att bilda en uppfattning om patientens beteende och kan då föra samtalet i en 
viss riktning. Sammanfattningar görs med fördel i slutet av ett samtal så att personen får en 
kort sammanfattning av samtalet och så att sjuksköterskan kan betona det som är viktigt. 
Sammanfattningar kan även göras innan byte av samtalsämne eller om sjuksköterskan inte vet 
fortsättningen av samtalet. Då kan patienten lägga till något som sjuksköterskan har glömt 
sammanfatta eller feltolkat och sjuksköterskan kan fundera ut vad som ska sägas härnäst. När 
sammanfattning görs kan sjuksköterskan lägga tyngdpunkten på det som ska förändras. 
Sjuksköterskan ska genom förhållningssätten leda samtalet så att patienten kan uppleva 
kontroll och självbestämmande över sin situation (Ibid.). 

MI ses som ett förhållningssätt där en sjuksköterska under samtalets gång lyssnar på 
patienten, visar intresse, respekt och empati (Miller et al., 2010). Sjuksköterskan är 
optimistisk, hjälper patienten till självbestämmande och lägger inga värderingar i samtalet. 
Syftet med sjuksköterskans förhållningssätt har för avsikt att skapa ett samtal om förändring 
hos patienten. En strategi är att patienten använder sig av en skala från noll till tio för att 
förtydliga motivationen till förändring. När patienten uppgett en siffra mellan noll och tio kan 
sjuksköterskan se hur villig patienten är att genomföra en förändring och koppla samman 
siffran med låg-, medel- eller hög beredskap till förändring. Beroende på vilken beredskap 
patienten har till att genomföra en förändring lägger sjuksköterskan olika tyngdpunkter i 
samtalet. En patient som har låg beredskap till förändring ligger tyngdpunkten i att få 
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patienten att synliggöra nackdelar med beteendet och det positiva med en förändring. Vid hög 
beredskap till förändring kan patienten tänkas vara införstådd över riskerna med beteendet 
och behovet av förändring men är inte redo att förändras. Det kan även vara så att patienten är 
redo att förändras vid hög beredskap till förändring. 

Ett annat sätt som också kan visa vilken beredskap en person har till förändring i MI, än låg-, 
medel- och hög motivation till förändring, är Transtheoretical model (TTM) (Prochaska, 
2008). TTM utformades för att införliva faser till förändring från ledande teorier om 
beteendeförändring (Prochaska, 2008 citerade ur Prochaska & Norcross, 1979). När MI sedan 
utvecklades har TTM använts som ett redskap inom MI för att ge en fördjupad förståelse av 
en persons faser av motivation (Barth, & Näsholm, 2006). Personer som ska genomföra en 
beteendeförändring svarar på frågor för att klargöra hur beredd personen är till förändring 
(Prochaska & Diklemente, 1983). Svaren som ges visar sedan vilken fas personen befinner sig 
på: precontemplation (Ingen tanke på förändring), contemplation (överväger förändring), 
preparation (beredd på att förändras), action (vidtar åtgärder) samt maintenance 
(upprätthåller förändringen) (Prochaska, 2008). 

Skulle en sjuksköterska vid MI felaktigt påstå sig veta vad patienten känner kan patienten, 
som ska genomföra en beteendeförändring, göra motstånd genom att argumentera, avbryta, 
byta ämne och förneka problemet (Miller et al., 2010). Sjuksköterskan kan tillämpa rullande 
motstånd vilket innebär att sjuksköterskan reflekterar, visar bekräftelse eller tar tillbaka det 
som sagts. Sjuksköterskan kan efteråt ställa en öppen fråga för att få ökad förståelse för 
patientens tankar och patienten kan då uppleva kontroll igen.  

För att kunna utföra MI krävs det att sjuksköterskan har god kunskap och regelbundet tränar 
MI (Forsberg, Forsberg, Lindqvist, & Helgason, 2010). All vårdpersonal har inte fått 
utbildning i MI, så för att fler ska kunna använda MI har Region Halland (2010) utbildat ett 
flertal barnmorskor och distriktssjuksköterskor i de vanligaste hälsofrågorna, alkohol, kost, 
motion och tobak. Även sjuksköterskestuderande på högskolan i Halmstad har under de 
senaste åren utbildats i MI (Halmstad Högskola, 2007; Halmstad Högskola 2008, Halmstad 
Högskola, 2009; Halmstad Högskola, 2010; Halmstad Högskola, 2011; Halmstad Högskola, 
2012; Halmstad Högskola, 2013).  

Sjuksköterskan arbetar med omvårdnad inom många olika områden (Falk, 2013), bland annat 
slutenvården så som sjukhus på medicinska eller operativa avdelningar och öppenvården 
exempelvis vårdcentraler. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763 § 2c) står det att 
sjuksköterskan ska arbeta preventivt, vilket kan ske bland annat genom rådgivning så som MI 
(Socialstyrelsen, u.å.).  

Under senare år har MI som metod börjat användas mer av personal inom vården, för att 
skapa en beteendeförändring. Sjuksköterskestuderande utbildas i metoden och vårdpersonal 
som inte fått utbildning i MI kan erbjudas detta. MI används som en metod för att skapa en 
beteendeförändring inom tobaksanvändning, drogmissbruk, fysisk inaktivitet, övervikt, 
alkoholkonsumtion där risk för beroende förekommer, spelberoende samt vid stress. Forskare 
på området MI är oeniga om MI är en fungerande metod till tobaksrökstopp. Studier som 
gjorts påvisar att MI har en positiv effekt för personer till tobaksrökstopp dock finns det även 
studier som visar att MI inte har någon effekt. Sjuksköterskan ska arbeta efter vetenskap och 
beprövad erfarenhet så för att sjuksköterskan ska kunna använda MI som omvårdnadsåtgärd 
till tobaksrökstopp, finns ett behov att klargöra orsaken till oenigheterna.  
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Syfte 
Syftet med studien var att undersöka om varför det är oklart om motiverande samtal är en 
metod som kan leda till tobaksrökstopp. 

Metod
Studien gjordes som en litteraturöversikt (Friberg, 2012) vilket innebär att söka kunskap inom 
ett område genom en systematisk sökning av litteraturen. Första steget grundar sig i att skapa 
en kunskapsöversikt över det valda ämnet och se vilka teoretiska utgångspunkter som gjorts. 
Andra steget var att avgränsa sökningarna och genomföra systematiska sökningar så att 
forskning som stämmer överens med syftet hittas.  

Datainsamling 

För att få en uppfattning av forskningsområdet gjordes en inledande informationssökning 
enligt Friberg (2012) på de omvårdnadsvetenskapliga databaserna Cinahl och PubMed. 
Utifrån informationssökningen skapades sökorden effect, effects, motivational interviewing, 
motiverande samtal, outcomes, patient, patients, patienteducation, smok*, smoking och 
smoking cessation som ansågs täcka valt område och användes i olika kombinationer. 
Sökorden presenteras i tabell 1 och de kombinationer av sökorden som gjordes för att hitta 
artiklar presenteras i tabell 2 (Bilaga A). Andra databaser som använts är Oxford Journals, 
PsycINFO och SveMed+. Den boolska operatorn AND har använts i sökningarna. 
Sökningarna i Cinahl gjordes i både fritext och Cinahl heading och i PubMed utfördes 
sökningar i både fritext och MeSH termer för att få fram olika sökresultat. Där det endast står 
sökordet, i tabell 1, har både MeSH term i PubMed alternativt Cinahl Heading i Cinahl och 
fritext använts i sökningen och utförligare sökhistorik ses i tabell 2 (Bilaga A1).  

Sökningarna avgränsades till att endast resultera i artiklar som var peer reviewed och 
publicerade mellan åren 2008-2013. Manuellt exkluderades artiklar i några av sökningarna i 
Cinahl, Oxford Journals och PsycINFO då artiklarna inte var skrivna på engelska. Abstract 
användes som en avgränsning vid artikelsökningarna i PubMed och i några av sökningarna i 
Cinahl för att se om artiklarna var vetenskapliga (Forsberg & Wengström, 2008). Det fanns få 
artiklar på det specifika området, MI vid tobaksrökstopp, och således har inga 
exklusionskriterier tagits med. I de valda artiklarna har olika yrkesgrupper utfört 
interventionen MI som sjuksköterskor, läkare, terapeuter, barnmorskor, psykologstudenter, 
psykologer, rådgivare utbildade i MI, forskarassistenter och forskare. 

Totalt lästes 169 abstracts inklusive de abstracts som lästes upprepade gånger. Till urval 1 
valdes 33 kvantitativa artiklar ut. Vid urval 2 bedömdes samtliga 33 kvantitativa artiklar med 
bedömningsmallen utformad av Carlsson och Eiman (2003). Bedömningsmallen är utformad 
som en gradskala där grad 1 motsvarar hög vetenskaplig kvalitet, grad 2 motsvarar medelhög 
kvalitet och grad 3 motsvarar låg kvalitet. I urval 2 valdes 15 artiklar ut, dessa artiklar kom 
från Irland, Holland, Spanien, Turkiet, Tyskland och USA (se tabell 2, Bilaga A). Artiklarna 
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som exkluderades i uppsatsen var på grund utav att de inte svarade mot syftet, var på annat 
språk än engelska, inte vetenskaplig, inte var originalartikel eller av grad 3.  

Tabell 1 Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl Oxford 
Journals 

PsycINFO PubMed SveMed+ 

Motiverande 
samtal 

Motivational 
interviewing 

Motivational 
interviewing 
(Fritext) 

Motivational 
interviewing 
(Fritext) 

Motivational 
interviewing  

Motivational 
interviewing 
(Fritext),  
Motiverande 
samtal 
(Fritext) 

Tobaksrökni-
ng 

Smoking, 
smok* 

smok* 
(fritext) 

Smok* 
(Fritext) 

Rökstopp Smoking 
cessation 

Smoking 
cessation 
(Fritext) 

Smoking 
cessation 
(Fritext) 

Smoking 
cessation 

Patientunder-
visning 

Patienteduca-
tion 
(Heading) 

Patienter Patients 
(fritext) 

Patient 
(fritext) 

patients 
(fritext) 

Effekt/ 
resultat 

Effect 
(fritext)/ 
outcomes 
(fritext) 

Effect 
(Fritext) 

Effect 
(Fritext) 

Effects 
(fritext) 

Databearbetning 

De 15 artiklar som valts ut lästes till en början enskilt och en överblick skapades av 
artiklarnas innehåll. Därefter utformades en artikelöversikt (Bilaga 3, B1-B15). Av de valda 
artiklarna var tio artiklar av grad 1 och fem artiklar av grad 2. Alla artiklarna studerades 
enskilt. Artiklarna granskades och fokus låg på artiklarnas metod och resultat. Innehållet i 
artikelöversikten, tabell 3 (Bilaga B1-B15) korrigerades efterhand som varje artikel studerats 
mer noggrant. Efter läsning av samtliga artiklar och om inte enighet fanns om uppfattningen 
av resultatet granskades artiklarna tillsammans tills samstämmighet infunnits. Efter att 
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artiklarna granskats kunde fem kategorier utformas: MI bidrar till tobaksrökstopp, MI bidrar 
till tobaksrökstopp för specifika grupper, MI minskar tobaksrökning, MI: s samband med 
TTM och MI bidrar inte till tobaksrökstopp. De resultat från artiklarna som var intressanta 
färgmarkerades för att tydligare se vilka kategorier artiklarna tillhörde för att därefter påbörja 
resultatet.  

Resultat

MI bidrar till tobaksrökstopp 

Flera av studierna visade signifikanta skillnader på att MI fungerade som metod till 
tobaksrökstopp efter tre månader, tio månader, ett år och två år jämfört med kontrollgrupperna 
(Bredie Fouwels, Wollersheim, & Schippers, 2011; Cabezas, Advanti, Puente, Rodriguez- 
Blanco, & Martin, 2011; Karatay, Kublay, & Emiroğlu, 2010; Prokhorov et al., 2008). 
Ytterligare en studie, som gjorts utan kontrollgrupp, kom fram till att 18 % av personerna som 
deltog i MI slutat röka efter tre månader och 33 % av personerna som deltagit i MI slutat röka 
efter sex månader (Erol och Erdogan, 2008). Deltagarna i studierna var både män och 
kvinnor, gravida kvinnor, ungdomar, studerande på högskola eller besökare på vårdcentraler 
(Bredie et al., 2011; Cabezas et al., 2011; Erol et al., 2008; Karatay et al., 2010; Prokhorov et 
al., 2008). Personer som deltog i MI och lyckades med ett tobaksrökstopp var på grund av att 
det gick från TTM:s fasen contemplation till action (Prokhorov et al., 2008).  

MI bidrar till tobaksrökstopp för specifika grupper 

Genom att delta på fler MI möten ökade chanserna till att uppnå tobaksrökstopp efter tre 
månader hos ungdomar samt personer runt 50-års åldern (Bredie et al., 2011; Harris, Catley, 
Good, Cronk, Harrar, & Williams, 2010; Kalkhuis-Beam, Stevens, Baumritter, Carlson, 
Pletcher, Rodriguez, & Audrain-McGovern, 2011; Lloyd-Richardson et al., 2009). Personer i 
14-18 års ålder som deltog i MI- gruppen hade även färre återfall efter sex månader 
(Kalkhuis-Beam et al., 2011).  

MI minskar tobaksrökning

MI är en fungerande metod för att reducera tobaksrökning hos ungdomar, högskolestudenter, 
gravida kvinnor och kvinnor med HIV/AIDS. (Bolger, Carter, Curtin, Martz, Gagnon, & 
Michael, 2010; Colby et al., 2012; Karatay et al., 2010; Manuel, Lum, Hengl  & Sorensen, 
2012). En månad efter studiens start hade grupperna ungdomar och kvinnor som drabbats av 
HIV/AIDS som deltog i MI minskat cigarettkonsumtionen per dag jämfört med 
kontrollgruppen som fick rådgivning för rökavväjning (Colby et al., 2012; Manuel et al., 
2012). 44,7 procent Gravida kvinnor hade efter cirka 3,5 månader reducerat sin tobaksrökning 
med 60 procent med hjälp av MI (Karatay et al., 2010). En signifikant reduktion av 
tobaksrökning kunde ses hos studenter i gruppen som deltog i MI som rökte mycket vid 
studiens början (Bolger et al., 2010). Reduktionen av cigaretter vidmakthölls dock inte hos 
studenterna under en längre tid (ibid.).  

6 

http://hh.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Emiro%C4%9Flu%2C+Oya+Nuran%22


MI:s samband med TTM 

De studenter som deltog i MI och befann sig i TTM:s preparation fas, tänkte mer på att sluta 
röka jämfört med de som deltog i rådgivning (Prokhorov et al., 2008). De gravida kvinnor i 
MI-gruppen som uppnådde action lyckades med ett tobaksrökstopp och de kvinnor som inte 
lyckades föll tillbaka till contemplation. (Karatay et al., 2010) 

Gruppen som medverkade i MI avverkade fler av faserna i TTM än de i kontrollgruppen 
(Prokhorov et al., 2008). Flertalet av högskolestudenterna och ungdomarna som deltog i MI 
gick från precontemplation, contemplation och preparation till action av MI jämfört med 
personer i kontrollgruppen (Prokhorov et al., 2008; Erol et al., 2008) fick rådgivning på 5 till 
10 minuter (Prokhorov et al., 2008).  

MI bidrar inte till tobaksrökstopp 

I fem artiklar framkommer det att MI inte kunde bevisas vara en bättre metod till 
tobaksrökstopp än information via broschyrer, intervju, korta möten och rådgivning (Bolger et 
al., 2010; Davis, Shapiro, Windsor, Whalen, Rhode, Miller, & Sechrest, 2011; Horn, Dino, 
Hamilton, Noerachmanto & Zhang, 2008; Lloyd-Richardson et al., 2009; Manuel et al., 
2012). Ingen signifikant skillnad kunde ses hos kvinnor under och efter graviditeten mellan 
den grupp som fick MI och kontrollgruppen (Hayes, Collins, Carroll, 2013). I två artiklar var 
resultatet icke signifikant om MI fungerade eller inte (Thyrian et al., 2010; Colby et al., 
2012). I studien av Thyrian et al. (2010) rökte 90 % av kvinnorna efter sex månader. Det 
framgick i studiens resultat att kvinnorna som börjat röka igen hade fått MI av en ledare som 
utfört MI med låg eller medel kvalitet. Personerna i artikeln som hade lägre motivation 
lyckades sämre med ett tobaksrökstopp inom sex månader gentemot de personer som hade 
högre motivation (Lloyd-Richardson et al., 2009). 

Diskussion

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka varför det är oklart om motiverande samtal som metod 
kunde leda till tobaksrökstopp. Osystematiska sökningar gjordes i Cinahl och PubMed för att 
se hur mycket som är skrivet på ämnet och efter detta utformades sökorden. Sökorden var 
rimliga till syftet då dessa granskades och diskuterades ingående. Sökningarna kunde kanske 
ha genomförts med ett mer kvalitativt ord än effekt, som är ett ord som används inom 
statistiken, då det saknas kvalitativa artiklar i denna studie. Variationen av både kvalitativa 
och kvantitativa artiklar skulle kunna ge ytterligare en dimension till uppsatsen men denna 
dimension saknas. Uppmärksamhet bör föreligga hos läsaren av uppsatsen då de valda 
kvantitativa artiklarnas resultat kan ha påverkats av inklusions- och exklusionskriterier och 
författarnas olika referensramar. Sökorden kombinerades med varandra för att få fram 
relevanta träffar. Sökningarna gjordes i flera databaser som Cinahl, Oxford Journals, PubMed, 
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PsycINFO och SveMed+ för att försöka hitta alla artiklar på sökområdet och detta kan ses 
som en styrka.  

Det fanns få artiklar som passade in till syftet och därför användes inga exklusionskriterier. 
Uppsatsens resultat kan ha påverkats av att inga exklusionskriterier användes då flertal av 
professionerna som utförde MI i resultatartiklarna hade olika lång utbildning i MI och ej kan 
jämställas med MI som utförs av sjuksköterskor. MI som utförs av professioner som 
genomgått längre utbildning kan påverka resultatet i att det fungerar bättre än de som har en 
kortare utbildning. Hade exklusionskriterier använts med de professioner som hade genomgått 
en längre utbildning hade resultatet kanske blivit annorlunda. Artiklarna som valdes ut till 
studien var utförda av sjuksköterskor, psykologstudenter, psykologer, barnmorskor, terapeut, 
läkare, rådgivare utbildad i MI, forskarassistenter och forskare. Eftersom syftet var att 
undersöka om MI som metod kunde leda till tobaksrökstopp så ansågs det mindre relevant 
vem som utförde samtalet. Det har ändå tagits i beaktande när artiklarna lästes att 
yrkesgrupperna kan ha påverkat MI på grund av tidigare erfarenheter, professionernas 
kunskap och den egna kompetensen till att utföra MI. För att bredda artikelsökningen när 15 
resultatartiklar hittats gjordes ytterligare en sökning i Cinahl på begreppet patienteducation 
dock gav sökningen inga nya resultatartiklar. Då 15 resultatartiklar funnits gjordes inga fler 
sökningar med begreppet patienteducation i Oxford Journals, PsycINFO och PubMed men 
detta kan ses som en svaghet då artiklar kan uteslutits.  

Artiklarna som hittades tillhörde omvårdnadsforskningen och detta ökar artiklarnas validitet 
till uppsatsen. Sökningarna begränsades till att vara högst fem år gamla, peer reviewed och 
skrivna på engelska. Begränsningarna stärker sökningarna då bara aktuell vetenskaplig 
forskning söktes. I urval 2 granskades alla artiklar med bedömningsmallen av Carlsson och 
Eiman (2003). Användningen av bedömningsmallen gjorde att granskningen blev utan egna 
värderingar och systematisk då alla artiklar granskades på samma premisser. De 15 valda 
resultatartiklarna var originalartiklar och av medelhög- eller hög vetenskaplig kvalitet. 
Resultatartiklarna var skrivna i flera olika länder och detta kan tänkas skapa en bredd i 
studiens resultat. En nackdel kan vara att variationen på kultur och värderingar i artiklarna kan 
ha färgat artiklarnas resultat. Uppsatsens resultat måste även beaktas utifrån att ingen utav 
artiklarna kom från Norden eller Sverige, detta kan skapa svårigheter att överföra artiklarna 
till svenska förhållanden.  

Resultatdiskussion

Resultatens kategorier kommer att integreras med varandra och jämföras i diskussionen så att 
diskussion kan skapas om MI:s effekt till tobaksrökstopp. Resultaten kommer att diskuteras i 
följande ordning: effekten av MI, samhället syn på tobaksrökning, ungdomar, studenter, 
gravida, HIV- positiva, följsamhet till MI, MI med hög kvalitet samt hög motivation.  

Annan forskning visar både på positiva och negativa resultat om att MI fungerar som en 
metod till tobaksrökstopp (Burke et al., 2003; Heckman et al., 2010; Lai et al., 2010; Lundahl 
et al., 2010; Soria et al., 2006). MI är en metod som fungerar till tobaksrökstopp i fem 
resultatartiklar (Bredie et al., 2011; Cabezas et al., 2011; Erol et al., 2008; Karatay et al., 
2010; Prokhorov et al., 2008). Det kan finnas en fördel att utveckla MI i Turkiet då det gjorts 
två studier där MI kunde ses ha positiv effekt till tobaksrökstopp (Erol et al., 2008; Karatay et 
al., 2010). I sex artiklar kunde dock en signifikant effekt ses att MI inte är en fungerande 
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metod till att sluta röka (Bolger et al., 2010; Davis et al., 2011; Hayes et al., 2013; Horn et al., 
2008; Lloyd-Richardson et al., 2009; Manuel et al., 2012). I c- uppsatsens sammanställning av 
de studier där MI fungerar och MI inte fungerar som metod bedöms resultatet som tvivelaktigt 
och studiernas resultat anses påverkas av många faktorer. En faktor kan vara det samhälle 
personerna lever i där det i specifika samhällen kan vara svårare att sluta röka på grund av de 
generella normer samhället har till cigarettrökning (Hosking et al., 2009). En faktor till att 
tobaksrökstopp inte uppfylldes hos ungdomar (Bolger et al., 2011; Colby et al., 2012; Horn et 
al., 2008) kan tänkas bero på att ungdomar ännu inte fått några sjukdomar relaterat till den 
egna tobaksrökningen. Större impulsivitet gav ökad risk för att fastna i nikotinberoende hos 
ungdomar (Ryan et al., 2013). Det kan därför tänkas att impulsiviteten tillsammans med 
ungdomars frånvaro av sjukdomsinsikt kan vara en bidragande orsak till att tobaksrökstopp 
inte uppnåddes. 

MI förefaller inte vara en metod som fungerar på högskolestudenter då motstridiga resultat 
framkommit (Bolger et al., 2010; Prokhorov et al., 2008). Choi, Gilpin, Farkas & Pierce 
(2001) kom fram till att flertalet personer som inte slutar röka i unga år, kommer ha svårare 
att uppnå tobaksrökstopp senare i livet. Högskolestudenter som inte uppnått tobaksrökstopp 
kan då anses bli regelbundna patienter i vården senare i livet och därför måste rökvanorna 
ändras så att framtida hälsovinster, både för individen och vården kan göras.  
Resultatet av en studie gjord av Tappin et al. (2005) visade att MI med god kvalitet inte 
bidrog till tobakssrökstopp för gravida kvinnor. En Studie som utfördes i gravida kvinnors 
hem visade på en signifikant effekt av att MI fungerade till tobaksrökstopp (Karatay et al, 
2010) medan en annan studie som utfördes på sjukhus visade att MI inte fungerade till 
tobaksrökstopp för gravida kvinnor (Hayes et al., 2013). Hemmet kan tänkas ge en känsla av 
trygghet och självbestämmande vilket kan göra att kvinnorna lättare kan öppna upp för en 
beteendeförändring som tobaksrökstopp vid MI. Rådgivning eller information ger likvärdiga 
resultat (Hayes et al., 2013) som MI för gravida kvinnor. Rådgivning eller information för 
rökavvänjning kan därför ges till gravida kvinnor då detta är den vård som vanligen 
sjuksköterskan ger och detta är en metod som sjuksköterskan är väl införstådd i.  

Personer med HIV gynnades inte av MI för att uppnå tobaksrökstopp (Lloyd-Richardson et 
al., 2009; Manuel et al., 2012). Personer med HIV kan tänkas bära på oro inför att utveckla 
AIDS i framtiden. Oron kan vara orsaken till att MI inte fungerar som en metod till 
tobaksrökstopp eftersom personer med HIV kanske konsumerar cigaretter. Cigaretter är 
orodämpande (Benowitz, 2010). 

En fördel kunde ses om personer deltog i flera MI-tillfällen vilket ökade chanserna till att 
uppnå tobaksrökstopp (Bredie et al., 2011; Harris et al., 2010; Kalkhuis- Beam et al., 2011; 
Lloyd-Richardson et al., 2009). Följsamhet i MI anses vara en förutsättning för att uppnå 
tobaksrökstopp, om patienten inte kommer på samtliga möten minskar chansen till 
tobaksrökstopp och kan då leda till att motivationen sjunker så att MI inte fungerar. De 
personer som hade motivation till förändring och deltog i MI med en rådgivare som hade en 
kombination av empati och känsla, ökade chanserna till ett tobaksrökstopp (Thyrian et al., 
2010). Sjuksköterskan som ska utföra MI måste ha färdigheterna som krävs (Miller et al., 
2010) att vara öppen, lyssna, visa intresse och respekt. Om sjuksköterskan saknar de 
färdigheter som behövs blir det svårare att utföra MI så att en beteendeförändring sker.  

Sjuksköterskan har ett förhållningsätt vid MI där bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och 
sammanfattningar används med avsikt att skapa samtal om förändring på patientens villkor 
(Miller et al., 2010). Det kan möjligen vara därför studier visade att fler personer som fick MI 

9 



gick från fasen precontemplation till fasen action, jämfört med kontrollgruppen (Erol et al., 
2008; Karatay et al., 2010; Prokhorov et al., 2008).  

Personer som deltar i MI och har hög motivation till tobaksrökstopp eller befinner sig i TTM:s 
acton- fas, har ökade chanser till att sluta röka än personer som saknar motivation eller är i 
contemplation- fasen (Erol et al., 2008; Karatay et al., 2010; Prokhorov et al., 2008). Tidigare 
studier som gjorts visar på att MI fungerar för att stärka personers självförtroende samt öka 
motivationen att sluta röka (Lai et al., 2010; Lundahl et al., 2010). Resultaten kan tolkas som 
att personer med ökad motivation även har lättare för att lyckas med tobaksrökstopp än de 
med låg motivation till förändring.  

Konklusion och Implikation
Personer som hade hög motivation till att genomföra ett tobaksrökstopp lyckades oftare än 
omotiverade personer. Det fanns inga signifikanta resultat som antydde att ungdomar, gravida 
eller HIV- positiva slutade röka med hjälp av MI. Det fanns signifikanta resultat i flertal 
studier att MI fungerade till att minska tobakskonsumtionen och öka motivationen så att ett 
tobaksrökstopp kunde äga rum. MI kan göra att personer som inte har någon tanke på att sluta 
röka funderar på att minska tobaksrökningen och till slut genomför tobaksrökstopp. Kanske är 
det så att resultatet, ett lyckat MI med uppnått tobaksrökstopp beror på personens motivation 
till tobaksrökstoppet. Eftersom studierna påvisade oklarheter om MI fungerade som metod till 
tobaksrökstopp så kunde slutsatsen dras att mer forskning behövs om MI som metod till 
tobaksrökstopp samt sambandet mellan motivation och MI. Det behövs även mer forskning 
om sjuksköterskebaserad MI kan hjälpa patienter till tobaksrökstopp. Vid utbildning av 
sjuksköterskestudenter i MI ska aktsamhet finnas då MI inte signifikant kan påvisa positiva 
resultat för patienter till tobaksrökstopp. När MI används i vården för att få patienter att sluta 
röka ska varje sjuksköterska ta ställning om vanlig vård som rådgivning eller information är 
lämpligare metoder.  
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veckas mellanrum därefter följdes 
deltagarna upp efter en månad.  
Deltagarna i bedömnings- och 
informationsgruppen fick broschyrer, 
information om hälsorisker och tid att 
ställa frågor under ett möte sedan 
följdes det upp med ytterligare ett möte 

Deltagarna i båda 
grupperna minskade 
mängden cigaretter som 
röktes och minskade 
antal gånger de rökte 
under interventionen.  
Ingen skillnad kunde ses 
i grupperna av 
nikotinberoende vid 
uppföljning, dock hade 
MI-gruppen högre 
nikotinberoende vid 
starten av studien. 

Grad 2 



efter en månad.  
 
Bortfallet blev 309 personer och 73 
procent av deltagarna deltog i 3 eller 
fler möten.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



Bilaga B2 
Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                            

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
 
Holland 
 
Cinahl 
 

Bredie, SJH., 
Fouwels, A J., 
Wollersheim, H., 
& Schippers, G 
M. 

Effectiveness of 
Nurse Based 
Motivational 
Interviewing 
for smoking 
cessation in 
high risk 
cardiovascular 
outpatients: A 
randomized 
trial 

Att utvärdera 
effekten och 
genomförbarheten 
av 
sjuksköterskebasera
t MI ovanpå 
livsstilsbaserad 
feedback och om 
detta kan ge en 
annan inställning 
till sekundär 
prevention hos 
patienter i 
öppenvården med 
kardiovaskulära 
sjukdomstillstånd. 

Kvantitativ studie.  
 
Studie där patienter 
randomiserades till antingen en 
interventionsgrupp (kombinerad 
livsstilsbaserad feedback samt 
motiverande samtal ledd av 
sjuksköterskor) eller en 
kontrollgrupp (livsstilsbaserad 
feedback). 
Livstilsbaserad feedback innehåller 
ett frågeformulär (LSQ) patienten 
fyller i bland annat om rökvanor.  
LSQ är en sammanställning av 
flertal andra frågeformulär till 
exempel TTM.  
 
Data samlades in mellan åren 
2004-2006 och 112 patienter 

Av deltagarna i 
interventionsgruppen var det 26 
% som uppnådde 
tobaksrökstopp till skillnad från 
kontrollgruppen där siffran var 
signifikant lägre 7 %.  
94 deltagare i både 
interventionsgruppen och 
kontrollgruppen nådde inte 
målet, tobaksrökstopp, men flera 
av deltagarna minskade antalet 
cigaretter per dag.  
Forskarna ser att kombinera 
motiverande samtal med 
Livsstilsbaserad feedback har 
potentiella fördelar för patienter 
med kardiovaskulära 
sjukdomstillstånd. 

Grad 1 
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inkluderades, bortfallet var 24 
patienter (21 %). 

 
Deltagarna som fick MI av 
sjuksköterskor och uppnådde 
tobaksrökstopp hade ägnat mer 
tid (70 minuter) per möte än 
deltagarna som inte uppnådde 
tobaksrökstopp (32 minuter).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Bilaga B3 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
 
Spanien 
 
Cinahl 

Cabezas, C., 
Advanti, M., 
Puente, D., 
Rodriguez- 
Blanco, T., & 
Martin, C. 

Effectiveness of 
a stepped 
primary care 
smoking 
cessation 
intervention 
cluster 
randomized 
clinical trial 
(ISTAPS study) 

Utvärdera 
effektiviteten i 
primärvården av ett 
stegformat  
rökavvänjningsprog
ram baserad på 
TTM.  

Kvantitativ studie, en kluster 
randomiserad klinisk prövning. 
 
2937 deltagare blev rekryterade 
mellan åren 2003-2005. I 
interventionen som pågick 6 
månader jämfördes vanlig vård 
(rådgivning att sluta röka) och 
motiverande samtal.  
 
Bortfallet var 110 personer och 
bortfallet till uppföljningarna var 
43 procent i interventionsgruppen 
och 44 procent i kontrollgruppen. 

Deltagarna i 
interventionsgruppen hade en 
signifikant högre rökfrihet 
(18,2%) vid 1 års 
uppföljning och (17,3 %) vid 2 
års uppföljning än 
kontrollgruppen. 

Grad 1 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
 
USA 
 
Cinahl 

Colby, S M., 
Nargiso J., 
Tevyaw, T, 
Barnett, N P., 
Metrik, J., 
Lewander, W., 
… Monti, P M. 

Enhanced 
motivational 
interviewing 
versus brief 
advice for 
adolescent 
smoking 
cessation 
Results from a 
randomized 
clinical trial 

1) Jämföra MI med 
kort rådgivning för 
rökavvänjning hos 
ungdomar vid en, 
tre och sex 
månaders 
uppföljning.  
 
2) Undersöka de 
främsta effekterna 
av MI som 
motivation till att 
förändras, upphörd 
självtillit och 
uppfattningar om 
normal 
tobaksrökning.  

Kvantitativ studie  
 
Deltagarna randomiserades in i två 
grupper. MI- deltagarna hade ett 
samtal på 45 minuter, uppföljning 
via telefon efter en vecka. 
Forskarna kontaktade även 
deltagarnas föräldrar. 
Kontrollgruppen deltog i kort 
rådgivning om att sluta röka.  
 
1960 ungdomar screenades om de 
mötte inklusionskriterierna för 
studien, 1551 ungdomar gjorde inte 
det. 150 ungdomar tackade nej till 
att delta i studien, 96 ungdomar 
tackade ja men kom inte på första 
mötet och exkluderades. En 
ungdom hade lyckats sluta röka 

Resultatet visade att deltagarna i 
MI- gruppen, vid en månads 
uppföljning, minskade 
tobaksrökningen per dag jämfört 
med kontrollgruppen.  
 
Vid 3 och 6 månaders 
uppföljning var minskning av 
tobaksrökning i båda grupperna 
på samma nivå. 
Vid en månads uppföljning 
framgick det att 
tobaksrökningsnormerna i MI-
gruppen reducerats i jämförelse 
med kontrollgruppen. 

Grad 1 

 
 
 



innan studiens början och 
exkluderades. 162 ungdomar deltog 
i studien. 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011  
 
USA 
 
Cinahl 
 
 

Davis, M F., 
Shapiro, D., 
Windsor, R., 
Whalen, P., 
Rhode, R., 
Miller, H S., & 
Sechrest, L.    

Motivational 
interviewing 
versus 
prescriptive 
advice for 
smokers who 
are not ready to 
quit 

Undersöka vilken 
rökavvänjningsmeto
d som är bäst 
lämpad på rökare 
som inte är redo att 
sluta röka.  

Kvantitativ studie 
 
Deltagarna inkluderades om de inte 
ville sluta röka eller hade funderat 
på att sluta röka. Deltagarna 
randomiserades till 2 grupper (MI 
under 15 minuter eller en normativ 
intervjustudie under 15 minuter). 
Intervjuer gjordes via telefon en 
månad och sex månader efter 
studiens start.  
 
I studien inkluderades 218 
deltagare. Efter en månad var 
bortfallet 64 deltagare och efter 6 
månader var bortfallet 106 
deltagare. 

Fler deltagare i MI- gruppen 
slutförde studien än i 
kontrollgruppen. 
 
Ingen signifikant skillnad 
kunde ses mellan MI- gruppen 
och kontrollgruppen till 
tobaksrökstopp. 
 
Kvinnliga deltagare i båda 
grupperna visade större framsteg 
än män till tobaksrökstopp. 
Äldre storrökare visade en 
signifikant skillnad till reduktion 
av cigaretter. 

Grad 2 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2008 
 
Turkiet  
 
Cinahl 
 

Erol, S., & 
Erdogan, S. 

Application of a 
stage based 
motivational 
interviewing 
approach to 
adolescent 
smoking 
cessation: the 
Transtheoretical 
Model-based 
study 

1. Utvärdera 
resultatet om 
MI kan hjälpa 
ungdomar att 
sluta röka med 
hjälp av tre 
konstruktioner 
av TTM. 

2. Undersöka 
validiteten av 2 
skalor.  

En kvantitativ metodologisk 
studie användes där en grupp 
undersöktes före interventionen 
samt tre och sex månader efter.  
 
Deltagarna var män mellan 13-20 
år, hade ingen eller låg beredskap 
till förändring. Under 
undersökningsperioden svarade 
deltagarna på om de var i 
begrundande-, förberedelse- eller 
genomförandefasen.   
 
275 ungdomar deltog i 
undersökningen om de 2 skalorna 
och 60 av deltagarna deltog också i 
det MI. Bortfallet blev 215 
deltagare. 

Efter tre månader befann sig 
26,6 % av deltagarna i samma 
fas av MI som i studiens 
början. Många av deltagarna 
som var i förändringsfasen vid 
början av studien hade efter sex 
månader övergått till 
åtgärdsfasen.  
Deltagare som slutat röka vid 
tre månader var 18,3 % och vid 
sex månader 33,3 %. 
En liten fördel kan ses för 
personer att sluta röka genom att 
använda MI.  

Grad 1 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010  
 
USA 
 
PsycINFO 

Harris, K J., 
Catley, D., 
Good, G E., 
Cronk, N J., 
Harrar, S., & 
Williams, K B. 

Motivational 
interviewing for 
smoking 
cessation in 
college 
students: A 
group 
randomized 
controlled trial 
 

Undersöka effekten 
av fyra individuellt 
levererade MI för 
rökavvänjning och 
jämföra MI med en 
kontrollgrupp på 
högskolestudenter.  

Kvantitativ studie 
 
Studien varade under tre på 
varandra följande höstterminer från 
2006-2008. De 15 föreningarna 
randomiserades in i två grupper 
(behandlingsgrupp: MI-
tobaksrökning, kontrollgrupp: MI- 
frukt och grönt). Det hölls fyra 
bandinspelade individuella samtal 
på vardera 20-30 minuter med 
deltagarna. Samtalen analyserades 
med analysprogram. 
 
401 medlemmar från 30 olika 
kvinnoföreningar och 
studentföreningar deltog i studien 
efter ett bortfall på 51 deltagare.  

I behandlingsgruppen med MI 
var sannolikheten större till 
minst ett försök till 
tobaksrökstopp än 
kontrollgruppen vid slutet av 
behandling och uppföljning.  
 
Resultaten visar även minskning 
av tobaksrökning i 
behandlingsgruppen men 
minskningen upprätthålls inte 
under längre tid. Detta resultat 
stämmer för de som rökte 
mycket vid studiens början.  
 
Ju fler möten deltagarna gick på 
och hur många cigaretter som 
röktes per månad var signifikant 

Grad 1 
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relaterad till att sluta röka inom 
sex månader. 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2013 
 
Irland 
 
Oxford 
Journals 

Hayes, C B., 
Collins, C., 
O’Carroll, H., 
Wyse, E., 
Gunning, M., 
Geary, M., & 
Kelleher, C C. 

Effectiveness of 
Motivational 
Interviewing in 
Influencing 
Smoking 
Cessation in 
Pregnant and 
Postpartum 
Disadvantaged 
Women     

Avgöra om en 
integrerad strategi 
där personalen 
utbildats i MI kan 
påverka gravida 
kvinnor med låg 
inkomst eller 
kvinnor efter 
förlossning till 
tobaksrökstopp eller 
till en minskning av 
tobaksrökning.  

Kvantitativ studie, en kvasi-
experimentell historisk kohort 
design användes.  
 
Deltagandet var 1000 kvinnor, 500 
deltagare deltog i experimentella 
gruppen (som deltog antingen i 
rådgivning eller information om 
tobaksrökning) och 500 deltog i 
interventions gruppen (MI).  
 
Bortfallet var 71 deltagare dock var 
det ingen deltagare som inte gav 
medgivande att ge urinprov. 

Ingen signifikant skillnad kunde 
ses till tobaksrökstopp eller 
antalet cigaretter som röktes 
under graviditeten i någon av 
grupperna. 

Grad 1 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2008 
 
USA 
 
Cinahl 

Horn, K., Dino, 
G., Hamilton, C., 
Noerachmanto, 
N., & Zhang, J. 

Feasibility of a 
smoking 
cessation 
intervention for 
teens in the 
emergency 
department: 
reach, 
implementation 
fidelity, and 
acceptability 

Bestämma 
räckvidden, 
metodens validitet, 
och acceptans av ett 
kort motiverande 
rökstoppsinterventi
on bland ungdomar 
som behandlades på 
akutmottagning. 

Kvantitativ studie. En 
randomiserad studie, med en 
interventionsgrupp (MI) och en 
kontrollgrupp (kort möte).  
 
MI som hölls fyra gånger varade i 
ungefär 20 minuter och korta råd 
som hölls fyra gånger varade i 
ungefär 2 minuter.  
 
Data samlades in mellan åren 
2002-2004 och 74 ungdomar deltog 
i studien. Bortfallet var 12 
deltagare. 

Ingen signifikant skillnad 
kunde ses mellan grupperna till 
tobaksrökstopp dock kunde en 
signifikant skillnad ses i båda 
grupperna till minskning av 
cigaretter per dag. 
I slutet av studien planerade 38 
% av deltagarna i MI-gruppen 
att sluta röka inom det närmsta 
halvåret. 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
 
USA 
 
Cinahl 
 
 

Kalkhuis-Beam, 
S., Stevens, S L, 
Baumritter, A., 
Carlson, E C., 
Pletcher, J R., 
Rodriguez, D., & 
Audrain-
McGovern, J. 

Participant- and 
Study-Related 
Characteristics 
Predicting 
Treatment 
Completion and 
Study Retention 
in an 
Adolescent 
Smoking 
Cessation Trial 

Fastställa vilka 
faktorer som får 
ungdomar att sluta 
röka och varför 
ungdomar 
återupptar 
tobaksrökning efter 
tobaksrökstopp. 
 
 

Kvantitativ studie  
 
Deltagarna var mellan 14- 18 år 
och randomiserades in i två 
grupper: interventionsgrupp (MI) 
eller kontrollgrupp (Strukturerad 
kort rådgivning). MI och 
rådgivning utfördes av forskarna 
av studien.  
 
Datainsamling varade mellan åren 
2007-2008. Deltagarna var 356 i 
studien och bortfallet var 76 
deltagare.  

Fler deltagare i yngre ålder, upp 
till 16 år ,slutförde hela studien. 
 
Färre deltagare i MI- gruppen 
slutförde studien än deltagarna i 
kontrollgruppen.  
 
Deltagarna i MI- gruppen hade 
färre återfall till 
tobaksrökningen 
än kontrollgruppen. 
 
Av deltagarna som fick MI var 
sannolikheten dubbelt så stor till 
upprätthållande av 
tobaksrökstopp efter 24 veckor 
än de i kontrollgruppen.  

Grad 1 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010  
 
Turkiet 
 
Cinahl 
 

Karatay, G., 
Kublay, G., & 
Emiroğlu, O N. 

Effect of 
motivational 
interviewing on 
smoking 
cessation in 
pregnant 
women 

Utvärdera hur ett 
rökavvänjningsprog
ram med MI kan ge 
effekt för gravida 
kvinnor till 
tobaksrökstopp. 

Kvantitativ studie  
 
Interventionsstudie där data 
samlades in mellan åren 2007-
2008. I deltagarnas hem skedde 8 
MI.   
 
38 kvinnor deltog och bortfallet var 
7 kvinnor. Bortfallet berodde på att 
2 graviditeter avslutades, 2 kvinnor 
flyttade, en kvinna ville inte 
fortsätta MI, en kvinna 
diagnotiserades med depression och 
en kvinna hade familjeproblem.   

Efter åtta möten hade 39,5 % av 
kvinnorna slutat röka.  
 
44,7%  av kvinnorna minskade 
tobaksrökningen.  
 
I denna studie kunde ett 
samband ses mellan kvinnornas 
chanser att lyckas med ett 
tobaksrökstopp och 
rökavvänjningsprogrammet med 
MI. Kvinnorna som inte 
lyckades med tobaksrökstopp 
föll tillbaka till fasen där 
förändring övervägs medan 
kvinnorna som tog sig till 
åtgärdsfasen lyckades med 
tobaksrökstopp.  

Grad 1 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2009 
 
USA  
 
Cinahl 

Lloyd-
Richardson, E 
E., Niaura, R., 
Stanton, C A., 
Papandonatos, G 
D., Shadel, W 
G., Stein, M., … 
Neighbors, C. 

Motivation and 
patch treatment 
for HIV+ 
smokers a 
randomized 
controlled trial 

Testa effekten av 
rökavvänjningsåtgär
der som standard 
vård och 
motiverande beh 
andling hos HIV- 
positiva.   

Kvantitativ studie  
 
444 deltagare randomiserades till 
två grupper kontrollgrupp 
(Standardvårdsbehandling: Två 
korta möten med hälsoinformatör) 
eller interventionsgrupp 
(motiverande förbättrad 
behandling). Deltagarna i båda 
grupperna erbjöds 
nikotinersättningsmedel. 
Deltagarna följdes upp efter 2, 4 
och 6 månader.  
 
Av 444 deltagare slutförde 318 
deltagare studien. 

Deltagarna som deltog i 
motiverande förbättrad 
behandling visade inte på bättre 
resultat till tobaksrökstopp än de 
som fick standardbehandling. 
 
Ett negativt samband kunde ses 
hos deltagarna som hade låg 
motivation till tobaksrökstopp i 
början. Deltagarna med låg 
motivation nådde inte målet, 
tobaksrökstopp efter sex 
månader.   
 
Hos deltagarna som var 
närvarande vid 
behandlingstillfällena kunde en 
signifikant positiv trend ses för 
tobaksrökstopp.  
 

Grad 2 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
 
USA  
 
PubMed 

Manuel, J K., 
Lum, P J., 
Hengl, N S., & 
Sorensen, J L. 

Smoking 
cessation 
interventions 
with female 
smokers living 
with 
HIV/AIDS: A 
randomized 
pilot study of 
motivational 
interviewing 
 

Var att testa 
effektiviteten av ett 
kort MI på kvinnor 
med HIV. 

Kvantitativ studie.  
 
En studie gjord på två grupper: 
Interventionsgrupp (MI) och 
kontrollgrupp (rådgivning och 
diskussion på innehållet av en kort 
broschyr). 
I studien inkluderades 38 Deltagare 
och bortfallet var 8 deltagare. 

I denna studie kunde forskarna 
se att MI var effektivt för att 
minska deltagarnas 
tobaksrökning dock var det inte 
bättre än vanlig vård för 
deltagarna till tobaksrökstopp. 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod     
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2008 
 
USA 
 
Cinahl 

Prokhorov, A V., 
Emmons, K M., 
Yost, T., Mullin-
Jones, M., de 
Moor, C,. Ford, 
K., … Hudmon, 
K S. 

“Look At Your 
Health”: 
Outcomes 
associated with 
a computer-
assisted 
smoking 
cessation 
counseling 
intervention for 
community 
college students 

Utvärdera 
effekterna och 
påverkan av 
rökavvänjningsprog
ram baserat på MI 
och personlig 
feedback till 
tobaksrökstopp.  

Kvantitativ studie  
 
Datorprogram utformades som 
rådgivning vid avvänjning som tog 
upp hälsorisker och ändrade 
rökvanor hos högskolestudenter. 
Högskolestudenterna 
randomiserades till 
interventionsgruppen (datorstödd 
rökavvänjnings rådgivning, 
[LAYH]) eller kontrollgruppen 
(rådgivning på 5 till 10 minuter). 
Uppföljning skedde efter två, fyra 
och tio månader efter studiens start.  
 
426 högskolestudenter deltog från 
studiens början och 326 deltagare 
slutförde studien. 

Om högskolestudenterna var i 
fasen där ingen tanke fanns på 
förändring eller fasen där 
förändring övervägs fanns ingen 
signifikant skillnad mellan 
grupperna. Deltagare i 
interventionsgruppen som var i 
förändringsfasen var tanken på 
att sluta röka högre.  
Deltagare i interventionsgruppen 
gick igenom fler faser av MI än 
de i kontrollgruppen. Fler 
deltagare i interventionsgruppen 
gick till åtgärdsfasen än 
deltagare i kontrollgruppen. 
 
Vid 10 månadens uppföljning 
var det fler deltagare i 

Grad 1 

 
 
 



interventionsgruppen som slutat 
röka gentemot kontrollgruppen. 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
 
Tyskland 
 
Cinahl 
 

Thyrian, J R., 
Hapke, U., 
Freyer-Adam, J., 
Hannöver, W., 
Röske, K., 
Mentzel; F., … 
John, U. 

Population-
based smoking 
cessation in 
women post 
partum: 
adherence to 
motivational 
interviewing in 
relation to 
client 
characteristics 
and behavioural 
outcomes 

Beskriva 
förhållandet mellan 
följsamhet till MI 
och den framtida 
rökstatusen.  

Kvantitativ studie  
 
Deltagarna randomiserades till en 
interventionsgrupp (MI och 
frågor) och en kontrollgrupp 
(frågor om bland annat rökvanor, 
vilka möjligheter som finns att 
själv sluta röka) Fyra intervjuare 
hade MI med kvinnor som var 
mellan låg till hög motivation till 
förändring. Forskarna undersökte 
MI- rådgivarnas empati och känsla 
vid samtalen. 
 
Studien varade mellan åren 2002- 
2003. Efter 6 månader följdes 
varje deltagare upp.  
 
I början av studien deltog 84 

Rådgivarna som hade en 
kombination av empati och 
känsla vid MI gav god 
följsamhet vid samtalen. 
 
90 % (36 deltagare) av 
kvinnorna som hade låg till 
medel beredskap till förändring 
och fick MI rökte igen efter sex 
månader. 
 
Deltagarna som hade hög 
beredskap till förändring hade 
50 % uppnått tobaksrökstopp 
efter sex månader.  

Grad 1 
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kvinnor men efter sex månader var 
bortfallet 17 deltagare. 
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