
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Omvårdnad, vetenskapligt arbete 15 hp

Motiverande samtal, en hjälp på vägen

Kan motiverande samtal stödja personer med
narkotikamissbruk

Isabelle Sandberg och Jessica Skoglund

Omvårdnad 15 hp

Varberg 2015-05-19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiverande samtal, en hjälp på vägen 
 

- Kan motiverande samtal stödja personer med 
narkotikamissbruk? 
 
 

 

 

Författare: Isabelle Sandberg  
 Jessica Skoglund 
  
 

 

 
Ämne  Omvårdnad 
Högskolepoäng  15hp 
Stad och datum  Varberg 15-03-02 
  



 

Titel Motiverande samtal, en hjälp på vägen- Kan motiverande 
samtal stödja personer med narkotikamissbruk? 

Författare Isabelle Sandberg, Jessica Skoglund 

Sektion Akademin för Hälsa och välfärd 

Handledare Jörgen Öijervall, Universitetsadjunkt, Fil. Mag omvårdnad. 

Examinator Barbro Boström, Universitetslektor, Dr. med.vet. 

Tid Våren- 2015 

Sidantal 13 

Nyckelord Motiverande samtal, Narkotikamissbruk, Sjuksköterskor, Stöd 

 

Sammanfattning 
Narkotikamissbruk är ett folkhälsoproblem i Sverige. Allt fler personer med denna 
problematik söker hjälp och stöd med hjälp från sjukvården. Motiverande samtal (MI) är 
en samtalsmodell som sjuksköterskor använder som ett verktyg för att ge stöd till 
personer med narkotikamissbruk, detta för att hjälpa dem att finna motivation till att 
reducera sitt missbruk. Syftet med litteraturstudien var att belysa om motiverande 
samtal kan stödja personer med narkotikamissbruk. Litteraturstudien genomfördes 
med hjälp av 14 artiklar som bearbetades och sammanställdes för att få fram ett 
resultat. I resultatet presenterades två teman: Effekter av motiverande samtal samt 
Upplevelser av motiverande samtal. I resultatet visades det att motiverande samtal 
hade en reducerande effekt då det gällde narkotikamissbruk, främst personer med 
cannabismissbruk hade en högre behållning av motiverande samtal. Det visades även 
att personer med narkotikamissbruk hade positiva upplevelser av motiverande samtal, 
såsom att få lärdom om att hantera sin livsvärld samt att de upplevde stöd att fortsätta 
sin förändringsprocess framåt. Det uppkom även negativa upplevelser från 
motiverande samtal hos personer med narkotikamissbruk, då de delvis kände brist på 
samtalstid samt en känsla av iakttagelse från personalen under samtalen. Fortsatt 
forskning om ämnet behöver belysas, särskilt då det gäller tyngre narkotikamissbruk, 
detta för att nuvarande forskning främst fokuserar på cannabismissbruk.
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Abstract 

Substance abuse is a public health problem in Sweden. More people with this 
problematic is seeking for help and support from the swedish healthcare. Motivational 
interviewing (MI) is a model which can be used by the healthcare, especially by 
nurses to support people with substance abuse and help them to find motivation to 
reduce their use of drugs. The aim of this study was to illuminate if motivational 
interviewing can support people with substance abuse. The litterature study was made 
by 14 articles which was processed and compiled to get an result. In the result, two 
themes emerged: Effects of motivational interviewing together with Experiences of 
motivational interviewing. The result showed that MI had an reducing effect on 
substance abuse, especially when it comes to cannabis abuse. The people who abused 
cannabis had a higher profit from motivational intrviewing, than people who took 
harder drugs. It was also shown that people with substance abuse had positive 
experinces by MI, like they felt that they got knowledge to manage their life-world 
and also that they felt that they had enough support to continue their journey of 
change. People with substance abuse also experienced motivational interviewing as 
negative, such as lack of time in the MI sessions and a sense of observation from the 
staff during the sessions. Continued research about this topic needs to illuminate, 
especially when it comes to heavy drugabuse, this beacuse current researches mainly 
focus on cannabisabuse.
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Inledning 
Konsumtion av narkotika är inget nytt fenomen. Det har funnits sedan 1960-talet, då 
användningen av narkotika började öka. Missbruket av narkotika är idag såpass 
utbrett att det betraktas som ett folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2014). 
Narkotikamissbruk ses allt mer som ett socialt dilemma då det möts i vardagen, inom 
sjukvården, på arbetet, i familjen samt i massmedia. Narkotikamissbruk är ett problem 
för individen, men även för samhället (Johnsson, Laanemets & Svensson 2009). I 
narkotikastrafflagen (1968:64) framförs det en tydlig definition när det gäller 
narkotikamissbruk då all användning av narkotika förklaras brottsligt (ibid.). Detta 
kan förtydligas med att brukandet av all narkotika värderas som ett missbruk 
(Johnsson, Laanemets & Svensson 2009).  I dagens samhälle existerar det 77 000 
personer som missbrukat narkotika i Sverige under de senaste 30 dagarna. Det finns 
även 29 500 personer som innefattar grav narkotikaanvändning, med detta menas att 
dessa personer lider av en narkotikaproblematik i hälso- och sjukvården. 
(Socialstyrelsen, 2014). Dessutom uppskattas det existera 400 missbruksrelaterade 
dödsfall per år när det gäller narkotika. Dödsfallen ökar betydligt när det gäller 
olycksfall eller självmord som relaterar till missbruket (Socialstyrelsen, 2013). I 
riktlinjer från Socialstyrelsen (2014) beskrivs att hälso- och sjukvården bör erbjuda 
patienter med narkotikamissbruk psykosocial behandling som innefattar motiverande 
samtal (MI), då denna samtalsmetod har visat en god effekt. Modellen MI är ett 
verktyg som används av sjuksköterskor för att stödja patienter till att finna 
självmotivation att reducera eller till och med avsluta sitt missbruk (ibid.). 
 

Bakgrund 
Narkotikamissbruk 
Arkansas State board of nursing (ASBN) (2012) menar att ordet missbruk används för 
att beskriva ett samlingsnamn av problematik. Missbruk kan brytas ner i mindre 
termer exempelvis: alkoholism, drogmissbruk samt missbruksstörningar. Missbruk 
kan beskrivas som ett nöjesstimulerande, men även som ett tvångsmässigt beteende. 
Vanliga droger som används av personer med narkotikamissbruk är: opiater 
exempelvis heroin, cannabis exempelvis marijuana, lugnande läkemedel exempelvis 
bensodiazepiner, stimulerande droger exempelvis amfetamin och kokain samt 
hallucinerande droger exempelvis ecstasy och LSD (ibid.). 
 
Rhea och Reynaldo (2014) samt ASBN, (2012) belyser att känslan som uppstår av 
narkotika uppfattas som tillfredsställande, avslappnande samt bortträngning av 
negativa känslor. Ju mer missbruket fortskrider desto mer narkotika behövs för att 
uppnå samma känslor igen. Bakomliggande orsaker till beroendet kategoriseras från 
individuella samt genetiska faktorer. Droger som blir introducerat i tidig ålder ökar 
risken för ett beroende, då hjärnan inte är fullt utvecklad samt sårbar. Några 
psykologiska faktorer till att börja använda narkotika kan vara exempelvis depression, 
ångest eller låg självkänsla. Även beteendefaktorer kan spela in såsom socialt 
umgänge och impulsivt beteende. En annan riskfaktor till att bli beroende är om 
narkotika förekommer inom familjen eftersom tillgängligheten ökar (ibid.). 
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ASBN (2012) menar att sinnesförändrande substanser stimulerar mesolimbiska 
dopaminsystemet, som är ett belöningssystem. När narkotika tas till, skapar hjärnan 
en mall som uttrycker narkotikaintag som en positiv tillfredsställelse. Narkotika 
vilseleder belöningssystemet och skapar därigenom en genväg till eufori. Rhea och 
Reynaldo (2014) samt ASBN, (2012) visar även att narkotikaberoende resulterar i 
minskad Gammaaminobutansyra (GABA) produktion. GABA är ett av kroppens 
dämpande system, som lugnar nervcellernas signaler och framkallar avslappning. För 
låg nivå av GABA resulterar i ångest, sömnsvårigheter samt epilepsi. Vid kortvarig 
användning av substanser påverkas neurotransmittorer i hjärnan tillfälligt, medan vid 
långvarig användning påverkas neurotransmittorerna permanent och därigenom 
förekommer negativa beteenden. Den neuroreglerande förändring som sker vid 
missbruk av narkotika gör att hjärnans belöningssystem inte hinner återhämta sig. 
Detta i sin tur leder till impulsivitet och kontrollförlust trots att medvetenhet finns om 
att narkotikan leder till negativa konsekvenser (ibid.).  
 
ASBN, (2012) visar att symtomen på narkotikamissbruk innefattar ett ständigt behov 
av droger. Ett beroende påbörjas ofta när personer vill öka sitt välbefinnande och för 
att behålla känslan av välbefinnande fortsätter missbruket. Toleransnivån utvecklas 
hela tiden, vilket innebär att en högre dos av narkotika krävs för att nå den positiva 
effekt som en gång uppnåtts (ibid.). 
 
Narkotikamissbruk kan delas upp i fyra olika steg. Första steget är kontakten med 
droger samt upplevelsen av detta. Nästa steg är att experimentera med drogen för att 
finna välbefinnande. Tredje steget i processen innebär en överdriven kontakt med 
drogen, där en välbefinnande känsla hela tiden jagas, vilket kan resultera i en kraftig 
överdosering. Vid det sista steget är ett beroende uppnått, där drogen tas trots att 
negativa konsekvenser förekommer. Efter att dessa fyra stegen är uppnådda, står 
personer med narkotikamissbruk inför två olika val. Där det ena valet handlar om att 
fortsätta sitt missbruk, medan det andra beskrivs som återhämtning för att återställa 
sinne, kropp och själ (ASBN, 2012).  
 
Omvårdnad 

Definitionen av omvårdnad är att se människan som en helhet, där hänsyn tas till det 
psykiska, fysiska samt de sociala behoven. Ett av huvudområdena inom omvårdnad är 
att fokusera på de andliga fenomen som finns hos människan. Omvårdnad beskrivs 
som en möjlighet för patienter att återhämta sin hälsa, klara av hälsoproblem samt få 
bästa möjliga kvalité av livet oavsett sjukdom. När patienten känner sig sårbar är det 
förståelse, empati och stöd som är den viktigaste delen av omvårdnaden (Scott, 
Matthews & Kirwan 2014).  
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Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee definierar omvårdnads begreppet med 
förklaringen: ”Omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella 
omvårdnadspraktikern hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga 
eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och, vid behov, att finna en 
mening i dessa upplevelser” (Kirkevold, 2000, s.130). 
 
En viktig del i omvårdnaden är att visa empati för patienten, få patienten att känna sig 
sedd samt att behandla personen som en individ och inte som en sjukdom (Scott et al., 
2014). Ett exempel på detta beskrivs av Verhaeghe, De Maeseneer, Maes, Van 
Heeringen och Annemans (2011) som menar att sjuksköterskor använder sig av 
personcentrerad vård för att främja patienters hälsa. En viktig del av den 
personcentrerande vården är att anpassa varje situation efter patienters behov. Det är 
även viktigt att behandla patienter med värdighet och respekt samt att stärka 
patienters egen förmåga, detta stödjer dem att utveckla sin hälsoprocess. Chiovitti 
(2008) menar att psykiatrisk omvårdnad strävar efter livskvalitet av patienters 
upplevelse. Omvårdnad inom psykiatrin beskrivs utifrån olika begrepp och dessa 
begrepp är något som även tillämpas i övrig sjukvård. Genom att respektera 
patienten, bekräftas patientens lidande genom visad empati från sjuksköterskor. 
Empati kan definieras i två olika former. Den ena beskrivs som affektiv empati, detta 
betyder att det finns en förmåga hos en individ att uppleva andra individers känslor. 
Den andra formen av empati beskrivs som kognitiv empati, vilket innebär att som 
individ kunna leva sig in i andra individers tankesätt. Ett annat sätt att vara respektfull 
mot patienten är att vara icke dömande. Då varje patientsituation är en lärandeprocess 
för sjuksköterskor är det viktigt att inte ta patientens beteende personligt. En stor del i 
omvårdnadsprocessen är att hela tiden sträva efter att patienten ska få en trygghet, 
dels med personal men även omgivningsmässigt. Genom att få patienten att öka sitt 
självförtroende och självbild främjas patientens hälsa (ibid.). En viktig del för att 
främja patienters hälsa är att skapa en god relation mellan sjuksköterska och patient, 
detta skapar trygghet och tillit hos patienter för att sedan utveckla en avspänd 
kommunikation mellan parterna. Det är även viktigt att sjuksköterskor ger det stöd 
som varje patient anses behöva för att bygga en förtroendefull relation (Verhaeghe et 
al., 2011; Barker & Buchanan-Barker, 2010).  
 
Motiverande samtal 

Rollnick, Miller och Buttler (2009) beskriver MI som en metod som uppkom år 1983. 
Metoden användes först som en korttidsbehandling för personer med etylmissbruk, 
men testades på 1990-talet för att behandla andra hälsoproblem där 
beteendeförändring och motivation var den stora utgångspunkten. Karzenowski och 
Puskar (2011) menar att MI utvecklades utav två forskare, Miller och Rollnick, för att 
ändra ett ambivalent tankemönster.  Rollnick et al., (2009) förklarar att det är med 
hjälp av stöd, patienter finner sin egen motivation till bland annat minskad 
drogkonsumtion. Karzenowski och Puskar (2011) beskriver MI som ett 
samtalsverktyg som används av flera hälsoprofessioner. Samtalsmetoden består av 
aktivt lyssnande, öppna frågor genom reflektion, bekräftelse samt summering av 

3 



 

patientens berättelse. MI kan ge god effekt hos personer med både psykiska och 
fysiska problem. The Transtheoratical Model of Change är en modell som används i 
MI enligt Muscat (2005) och den utgår från fem grundläggande principer. Dessa fem 
grundläggande principer är: utveckling av ambivalens som uttrycks som ett 
känslomässigt besvär av osäkerhet, uttrycka empati, uppmuntra självförtroende, 
undvika argumentation med patienten samt anpassa samtalen efter patientens behov 
(ibid.). 
 
MI belyser därefter åtta olika steg, där syftet är att främja den terapeutiska processen. 
Samtalet inleds med att skapa en förtroendefull relation mellan båda parter. Sedan 
läggs ett schema för patienten, detta för att inte patienten ska ta på sig för mycket 
ansvar. Nästa steg i processen är att bedöma patientens vilja till förändring, detta för 
att identifiera hinder samt främja förändring hos patienten.  Fjärde steget är att sätta 
fokus på det patienten vill förändra. Sjuksköterskan hjälper därefter till att visa för och 
nackdelar till förändringsprocessen, samt stödjer patienten till att identifiera sin 
ambivalens. Sjuksköterskan strävar även efter att få patienten att bli mer själv- 
motiverande genom att själv identifiera samt göra positiva utlåtanden av sina 
framgångar. Rullande motstånd är även en del av MI, där syftet är att möta motståndet 
hos patienten utan argumentation för att sedan återfå det som en reflektion. 
Avslutningsvis är målet att ändra fokus mot ett nytt beteende. Målet med MI är att 
sjuksköterskan ska arbeta som en vägledare och inte som en auktoritär. Det är viktigt 
att sjuksköterskan framkallar engagemang hos patienten och ser till att patienten gör 
en förändring på eget ansvar och initiativ. Detta kan tas fram hos patienten genom att 
sjuksköterskan använder sig av MI:s åtta olika steg som bidrar till en 
förändringsprocess. MI används ofta för personer med narkotikamissbruk för att få 
dem att förstå konsekvenser av deras beteende (Karzenowski & Puskar 2011). 
 
 
Problemformulering 
Narkotikamissbruk är en ökande folkhälsoproblematik i Sverige. Allt fler personer 
med narkotikamissbruk söker sig till hälso- och sjukvården för att finna stöd, där 
motiverande samtal är ett verktyg som sjuksköterskor använder sig av. 
Litteraturstudien ger möjlighet att belysa om motiverande samtal kan reducera 
narkotikamissbruk. Att lägga fokus på narkotikamissbruk samt motiverande samtal 
bidrar till erfarenheter i den kommande yrkesprofessionen som sjuksköterskor.  

Syfte 
Syftet var att belysa om motiverande samtal kan stödja personer med 
narkotikamissbruk.  
För att få svar på syftet var utgångspunkten följande frågeställningar: 

• Hur upplevs MI av personer med narkotikamissbruk?  
• Vad har MI för effekt på personer med narkotikamissbruk? 
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Metod 
Metoden som användes var en litteraturstudie utformad efter Fribergs (2012) metod. 
Artiklarna granskades utefter Henricsson (2012) bedömningsmall. 

Datainsamling 
Datainsamlingen inleddes i databasen CINAHL, för att undersöka om material fanns 
att tillgå. Då CINAHL är en omvårdnadsinriktad databas var det relevant att starta 
sökningen via den (Forsberg & Wengström, 2013). Inklusionskriterier som erhölls 
var: Artiklar publicerade inom loppet av 2000-2015, journal articles, artiklarna ska 
vara skrivna på engelska, artiklar som bearbetar motiverande samtal och 
narkotikamissbruk. Exklusionskriterierna var: Review artiklar, artiklar som är äldre än 
år 2000, artiklar som inte berörde ämnet narkotikamissbruk eller motiverande samtal. 
Sökorden som valdes var: Motivational interviewing samt Substance abuse. Då det 
fanns ett stort utbud på dessa sökord var för sig kombinerades sökorden för att finna 
artiklar som berörde syftet. Dessa sökord användes även i databaserna Psycinfo och 
Academic search elite. Sökningar utfördes även i databasen PubMed, men den valdes 
bort, då tillräckligt material fanns att tillgå i de andra databaserna. Sökningarna i 
databaserna CINAHL, Psycinfo och Academic search elite begränsades även med så 
kallade limits för att reducera antalet träffar som inte var relevanta mot syftet. En av 
de limits som användes var årtalen som begränsades till 2000-2015, detta för att få ut 
så mycket om ämnet som möjligt då det var under dessa årtal som vetenskapliga 
artiklar om MI främst fanns tillgängliga. Begränsningar involverade artiklar skrivna 
på engelska, samt peer-reviwed eller journal article då dessa anses vetenskapliga. 
Totalt framkom 267 titlar från sökningarna som därefter lästes igenom. Av de titlar 
som bedömdes svara mot syftet, lästes 71 abstrakt. I nästa urval efter att abstrakt lästs 
visades 40 artiklar svara upp mot syftet. Av dessa 40 artiklar hittades 11 dubbletter i 
andra databaser. I de resterande 29 artiklarna gjordes artikelöversikter för att se om 
det motsvarade syftet samt dess vetenskapliga kvalité som granskades med hjälp av 
Henricsson (2012). De kvalitativa artiklarna granskades utifrån begreppen 
trovärdighet som mäter analysprocessens olika steg samt kontrollerar om resultatet 
svarar mot syftet. Därefter granskades pålitligheten som innefattar kvaliteten på 
utrustningen samt forskaren men även om transkribering förekommit. Sedan 
kontrollerades Bekräftelsebarheten som bedömer om forskaren haft förmåga att vara 
neutral under forskningsprocessen samt om det finns transparens och reperterbarhet i 
undersökningen. Överförbarhet är sista steget i granskningsprocessen och det 
innefattar om studien går att generalisera. Läsaren avgör om det är generaliserbart då 
trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. De kvantitativa artiklarna 
granskades utefter begreppen validitet och reliabilitet. Validiteten består av intern 
validitet och extern validitet, där intern validitet beskriver om resultatet svarar mot 
syftet, om urvalet är relevant för studien samt om det går att utläsa hur 
analysprocessen gått till. Den externa validiteten kontrolleras genom att se om studien 
går att generalisera, den har högre trovärdighet och urvalet skett slumpmässigt. 
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Reliabiliteten innefattar tillförlitligheten i mätningen, där kontrolleras test- retest samt 
att reliabilitetskoefficient nivån ligger under signifikansnivån (ibid.). 14 artiklar 
visades ha ett resultat som uppnådde syftet, elva med kvantitativ ansats och tre med 
kvalitativ ansats. 

Databearbetning 
Resultatartiklar varav tre med kvalitativ ansats och elva med kvantitativ ansats 
granskades efter artikelöversikter som bestod av referens, syfte, datainsamling, urval, 
dataanalys, bortfall, slutsats och vetenskaplig kvalitet (se bilaga C), artiklarna 
analyserades enligt Henricsson (2012). Först bearbetades artiklarna individuellt 
genom att enskilt läsa dem var för sig och skriva ner det innehåll som svarade mot 
syftet. Sedan diskuterades innehållet i artiklarna gemensamt tills konsensus uppnåtts 
och därefter valdes 14 ut som resultatartiklar. Resultaten bearbetades flera gånger för 
att inte utelämna relevant fakta, därefter översattes artiklarnas resultat till Svenska. 
Med hjälp av ett deduktivt tankesätt, där utgångspunkten var frågeställningarna i 
syftet: Hur upplevs MI av personer med narkotikamissbruk? Vad har MI för effekt på 
personer med narkotikamissbruk? Skapades underrubriker i resultatet som var: 
Effekter av motiverande samtal samt Upplevelser av motiverande samtal.  

Forskningsetiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2002) belyser fyra huvudkrav på forskningsetiska principer, dessa 
förklaras som samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav (ibid.). 
 
Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, visar att 
forskningen enbart kan godkännas utifall den verkställs på ett sådant sätt att 
människovärdet respekteras. Genom att skydda den enskilda individen vid forskning 
samt respektera människovärdet förhindras det att personuppgifter skingras (Sveriges 
riksdag, 2003). Därför ska personuppgiftslagen (1998:204) följas, för att skydda 
människans personliga integritet (ibid.).  

Åtta av de 14 resultatartiklarna är etiskt granskade och godkända av etiska 
kommittéer. De flesta artiklarna utgår från intervjuer, vilket innebär att det kan utgöra 
en risk om inte konfidentiallitetskravet hålls, då narkotikamissbruk är ett känsligt 
ämne. Nyttan med studierna är att sjuksköterskor kan finna kunskap om hur MI 
fungerar som ett verktyg för att ge stöd och hantera personer med narkotikamissbruk. 
En annan nytta är att det kan utläsas att de fyra huvudkraven från vetenskapsrådet 
följs i studierna. Det visas en god säkerhet i studierna att uppgifter om deltagarna inte 
går att utlämnas.  
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Resultat 
Upplevelser av motiverande samtal (MI) 
 
Martino, Carroll, Kostas, Perkins och Rounsaville (2002) visade positiva och negativa 
effekter av MI från patienternas upplevelser. De positiva upplevelserna av MI var att 
personer med narkotikamissbruk fick lärdom om hur de skulle hantera sin livsvärld. 
Personer med narkotikamissbruk visades även få kunskap om vart det fanns stöd att 
tillgå i ohanterliga situationer som kunde uppstå när begäret av narkotika ökade. 
Personer med narkotikamissbruk upplevde även stöd att hitta nya kontakter utan 
missbruksproblematik. En annan positiv upplevelse var att det fanns en känsla av stöd 
för att kunna utbilda sig samt att skapa en struktur i livet. Negativa upplevelser som 
framkom av MI var problem med att följa behandlingens regler samt att behöva öppna 
sina känslor för en annan individ. En annan negativ upplevelse var att 
abstinensbesvären inte lindrades av MI samtalen. Patienterna kände även att det 
förekom brist på samtalstid och en obekväm känsla av att vara iakttagna under 
samtalets gång, vilket medförde att en osäkerhet uppstod (ibid.).  

Sarpavaara och Koski-Jännes (2012) visade att upplevelser av MI samtal ansågs 
positiva från personer med narkotikamissbruk. Detta för att MI gav ett stöd till 
personer med narkotikamissbruk att fortsätta sträva mot ett uppsatt mål som kunde ge 
en förbättrad livskvalité. Ifall personernas tillstånd försämrades, såg de fortfarande att 
MI motiverade dem till att fortsätta förändringsprocessen framåt. MI hade olika 
funktioner beroende på personliga faktorer visades av Wood, Ager och Wood (2015). 
MI hade en bättre effekt på de personer som trodde på att behandlingen skulle 
fungera. 90 % av alla deltagare tyckte att MI fungerade som ett effektivt verktyg för 
att reducera narkotikamissbruk (ibid.).  

Både Mc-cambridge, slym, & Strang (2008); Satre, Delucchi, Lichtmacher, Sterling 
och Weisner (2013) ansåg att det fanns en signifikans för beteendeförändringar hos 
personer med narkotikamissbruk som deltagit i MI- samtal. Detta stöds av Berman, 
Forsberg, Durbeej, Kjällmén & Hermansson (2010) som visade att MI ökade 
självförtroendet hos personer med narkotikamissbruk. Personer som deltagit i MI 
upplevde en positiv effekt då det gällde att avvänja sig från sitt beroende. De 
upplevde även en stödjande effekt för att bli av med sin abstinens samt att begäret 
efter narkotika reducerades. Genom konfrontation av personer i MI- samtal upplevdes 
en effektiv beteendeförändring hos personer med narkotikamissbruk (Wood et al., 
2015). 

Mason, Pate, Drapkin och Sozinho (2011)  hävdade att personer med 
narkotikamissbruk som använt sig av MI upplevde stöd att hitta nya kontakter utan 
missbruksproblematik och med hjälp av detta stöd hjälpte det dem att gå vidare i sin 
förändringsprocess att avbryta sitt narkotikamissbruk (ibid.). 
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Effekter av motiverande samtal 
 
Satre et al., (2013) samt Bagøien et al., (2013) visade att MI hade en positiv 
reduceringseffekt på personer med narkotikamissbruk på kort sikt, då det var en 
motiverande faktor för att nå ett reduceringsmål. Detta visades även av Baker et al., 
(2) (2002) som hade ett tillräckligt stort antal deltagare för att generalisera sitt 
resultat, där visades det att MI hade störst verkan att reducera narkotikamissbruk i 
början av behandlingen. Reduceringseffekten avtog sedan efter hand, vilket medförde 
att behandlingen hade mindre verkan (ibid.).  

Sarpavaara och Koski-Jännes (2012) visade att redan efter en månad med MI 
reducerade informanterna cannabisanvändningen från 15 till två dagar per månad.  
Medan Mc-Cambridge et al., (2008) visade att efter tre månader hade personer som 
behandlats med MI reducerat cannabisanvändningen med fyra dagar per månad. Detta 
styrks även utav Mc- Cambridge, och Strang (2004) då även de fått fram att 
cannabisanvändningen reducerades med hjälp av MI. Cannabisanvändningen 
reducerades ytterligare med en till två dagar för varje tre månadersperiod, enligt en 
uppföljningsenkät som användes vid varje MI samtal (Mc-Cambridge et al., 2008). 
Mc- Cambridge, och Strang, (2004) redovisade att efter tre månader var det 17 av 105 
personer (16 %) som avslutat sitt cannabismissbruk helt, medan det efter 12 månader 
var det 47 av 105 personer (45 %). Resultatet visade även en helhet av 
undersökningen som uppgav att cannabisanvändningen reducerades med 66 % under 
ett år, det vill säga att användningen reducerades från 15,6 till 5,4 gånger per vecka 
(ibid.). 

Under en sex månaders period påvisade Baker et al., (1) (2002) att MI hade en 
påbörjad reduceringseffekt hos personer som använde sig av cannabis, de visade även 
att effekten av MI var som störst efter 12 månader. Dock visade Bagøien et al., (2013) 
att MI hade störst reducerande effekt på personer med narkotikamissbruk vid 
uppföljning efter två år (ibid.). 
 
Mc- Cambridge och Strang (2004) och Stein, Herman och Anderson (2009) samt 
Marsden et al., (2006) visade att MI kunde stödja personer som använde sig av andra 
droger än cannabis såsom hallucinerande droger och kokain. Detta beror på att 
motiverande samtal ökade personernas självförtroende samt deras mentala förmåga så 
att en beteendeförändring kunde ske. Dock visade Sarpavaara och Koski-Jännes 
(2012) att cannabisanvändare hade högre behållning av MI än vad personer som 
missbrukade annan narkotika hade (ibid.). 

Enligt Caroll et al., (2006)  ansågs personer som behandlats med MI mer engagerade 
att fortsätta behandling. Det framkom att tre av fyra personer använde mindre 
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narkotika under tiden de behandlades med MI. Detta bekräftades även av Mc- 
Cambridge och Strang (2004) och Mason et al., (2011) som visade att de som deltog i 
MI samtal hade en större vilja till beteendeförändring eller att finna motivation för att 
avsluta sitt narkotikamissbruk, än de som inte deltog i MI. Marsden et al., (2006) 
visade att majoriteten av de som deltog i MI samtal hade en positiv effekt då det 
gällde viljan att fortsätta MI behandlingen och nå sitt mål som var att avsluta sitt 
narkotikamissbruk. Detta mål uppnåddes via motivation som deltagarna upplevde 
genom stöd från sjuksköterskor (ibid.). 

Satre et al., (2013) visade att MI samtal för personer med narkotikamissbruk blev ett 
stöd för abstinens, humörsvängningar samt att behovet av att läggas in på klinik 
minskades. Stein et al., 2009; Marsden et al., (2006) påtalade dock att MI inte hade 
någon påverkan på abstinensen, men kunde reducera missbruket (ibid.). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
I början gjordes en osystematisk fritextsökning med ett flertal sökord för att få fram 
resultatartiklar som ansågs relevanta till litteraturstudiens syfte. De sökord som 
användes var effect, motivational interviewing, support, treatment, substance abuse, 
substance use, drug abuse samt drug use. Med dessa sökord genomfördes sökningar i 
databaserna Cinahl, Academic search elite samt Psycinfo. Artiklar som ansågs vara 
direkt relaterade till syftet användes sedan i resultatet. Initialt användes Pubmed, men 
valdes bort eftersom sökresultaten i Cinahl, Academic search elite samt Psycinfo 
ansågs vara tillräckligt för att nå litteraturstudiens syfte. Allteftersom arbetet fortgick 
byttes fritextsökningarna ut mot systematiska sökningar med sökorden motivational 
interviewing samt substance abuse som redovisas i (Bilaga A) i samtliga databaser 
som nämnts ovan. Med dessa två sökord framkom samma resultatartiklar som visats i 
fritextsökningen. De systematiska sökningarna som gjordes sågs som en styrka, då 
endast två ord behövde användas för att få fram samma artiklar. En del träffar som 
framgick i de olika databaserna var dubbelexemplar av samma artiklar som visas i 
(Bilaga B) med en stjärna (*).  

I studien ingick elva kvantitativa samt tre kvalitativa artiklar. Målet var en blandning 
av kvantitativa samt kvalitativa artiklar som kunde medföras i resultatdelen. Fler 
kvalitativa artiklar i litteraturstudiens resultat eftersträvades, då det fanns en bredare 
resultatdel med patienters upplevelser i dessa artiklar. Då det inte framgick ett stort 
antal av de kvalitativa artiklarna i sökningarna, kan detta ses som en svaghet. De 
kvantitativa artiklarna hade en snäv resultatdel detta anses också vara en svaghet, 
dock hade de kvantitativa artiklarna ett större urval av deltagare som gör att 
generaliserbarheten ökar och kan ses som en styrka. 
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Till en början lästes artiklarna enskilt sedan skapades egna uppfattningar om de olika 
resultatdelarnas innehåll. Allteftersom granskades resultatdelarna tillsammans och 
diskussion framgick tills konsensus uppnåtts. Relevant fakta översattes från engelska 
till svenska för att skapa en uppfattning av vad artiklarna handlade om. Genom att 
sortera artiklarna under två olika huvudteman som var: Effekter av motiverande 
samtal samt Upplevelser av motiverande samtal, blev det enklare att fördjupa sig i 
innehållet och särskilja artiklarnas resultat. Samtliga artikelöversikter analyserades 
med Henricsson (2012). Det anses inte finnas några svagheter i databearbetningen 
som kan urskiljas.  

Litteraturstudiens resultatdel stödjer sig på vetenskapliga artiklar från: Norge (1), 
Australien (2), Sverige (1), USA (5), England (4) samt Finland (1). Ett fåtal av de 
vetenskapliga artiklar som valdes ut härstammade från norden varav en från Sverige. 
De artiklar som hade sitt ursprung från andra länder ansågs även dem vara av 
västerländska kulturen, vilka har liknande principer som svenska hälso- och 
sjukvården, vilket kan ses som en styrka. Då det eftersträvas så ny forskning som 
möjligt kan det ses som en svaghet att en av inklusionskriterierna var sökningen på 
vetenskapliga artiklar från årtalen 2000-2015. Samtidigt ansågs dessa årtal vara 
relevanta då mycket forskning om hur MI samtal kan stödja personer med 
narkotikamissbruk framkom under tidigt 2000-tal.  

Samtliga kvantitativa artiklar hade en hög intern validitet, då resultaten i studierna 
svarade mot syftet. Val av urval var relevant för samtliga studier samt att alla delar i 
insamling och analysprocessen var noggrant beskrivna. Tio av elva kvantitativa 
artiklar hade hög extern validitet, då de ansågs generaliserbara. Samtliga kvantitativa 
studier hade en hög reliabilitet, då signifikansvärdet var under koefficient nivån. Alla 
kvalitativa studier ansågs ha hög trovärdighet, då resultatet svarade mot syftet och det 
utfördes fylliga intervjuer. I två av tre studier förekom triangulering, vilket höjer 
trovärdigheten ytterligare. Pålitligheten i de kvalitativa studierna var hög då 
transkribering förekom i samtliga. Även bekräftelsebarheten var hög i samtliga 
studier, i artikel elva och 14 beskrivs transparens och reperterbarhet och i artikel sju 
och 14 fanns det medbedömare, vilket också höjer bekräftelsebarheten. Samtliga 
kvalitativa artiklar ansågs överförbara, trots få deltagare. Det ansågs även att 
trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade därför stärks överförbarheten 
i studierna. 

Resultatdiskussion 
 
Litteraturstudien utgår från två olika teman: Hur MI upplevs av personer med 
narkotikamissbruk samt Vad MI har för effekt på personer med narkotikamissbruk. I 
resultatet framkom det att större delen av de som deltog i MI samtal reducerade sitt 
narkotikamissbruk (Satre et al., 2013; Bagøien et al., 2013; Baker et al., (1 & 2) 2002; 
Sarpavaara & Koski- Jännes, 2012; Mc-cambridge et al., 2008; Mc- Cambridge & 
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Strang, 2004). Den reducerande effekten fungerade främst på deltagare som 
missbrukat cannabis, det framkom även att de som använt sig av andra droger såsom 
hallucinerande droger samt kokain hade en sämre behållning av MI samtal, än de som 
missbrukat cannabis (Sarpavaara & Koski-Jännes, 2012). Personer som missbrukar 
hallucinerande droger samt kokain kan tänkas ha en sämre effekt av MI, vilket kan 
bero på att det förekommer färre abstinensbesvär relaterat till cannabis än vad det gör 
till tyngre droger, därför är det troligt att motiverande samtal kan stödja personer med 
cannabismissbruk på ett bättre sätt. Det anses vara lättare att ta till sig stöd och 
motivation utan de fysiologiska besvär som uppkommer vid abstinens. Martino et al., 
2002; Herman et al., 2009; Marsden et al., (2006) visade att negativa upplevelser som 
framkom av MI var bland annat att abstinensbesvären inte förbättrades. Dock menade 
Satre et al., 2013; Wood et al., (2015) att MI fanns som ett stöd för abstinens. Det kan 
tänkas att abstinensen inte påverkas av MI samtal då beroendekänslan av narkotika är 
såpass stark att det är svårt för personer med narkotikaproblematik att kontrollera sina 
behov. En annan förklaring kan vara att när personer med narkotikamissbruk upplever 
ett stöd från MI samtal, då har antagligen abstinensen fortfarande funnits, men 
beroendet har inte framkommit lika starkt och personer med narkotikamissbruk kan ta 
emot motivation på ett hanterligt sätt. Wood et al., (2015) menar att MI fungerade 
olika beroende på vilka personliga faktorer som utgåtts ifrån. De visade även i sin 
studie att de personer som tror på att MI fungerar kan skapa en snabbare 
förändringsprocess (ibid.). Med denna teori kan det anses att det är genom motivation 
till personer med narkotikamissbruk som det sker en förändring snabbare och därmed 
kan abstinensen reduceras.  

Effekten som uppstår vid narkotikaintag upplevs som eufori enligt Rhea och 
Reynaldo (2014) samt ASBN (2012). För att uppleva den eufori som uppstod när 
narkotika intogs första gången krävs det betydligt mer narkotika vid nästa intag, då 
tillvänjningsgraden ökat. Narkotika stimulerar dopaminsystemet som är ett 
belöningssystem, vilket leder till ett narkotikaberoende (ibid.). En tanke är att 
cannabis inte påverkar dopaminsystemet lika starkt som andra tyngre substanser gör. 
Cannabis sägs vara en inkörsport för tyngre droger i dagens samhälle. En aspekt är att 
MI har en större förmåga att stödja personer med cannabismissbruk än andra personer 
som använder sig av centralstimulerande droger då det antas att tyngre droger medför 
värre biverkningar än vad cannabis gör. Ur ett sjuksköterskeperspektiv är det viktigt 
at ha god kunskap om hur MI kan användas för att stödja personer med olika 
narkotikamissbruk, då de har visat sig ha olika god effekt från ett missbruk till ett 
annat. Rollnick et al., (2009) visar att det är med hjälp av stöd från MI- samtal som 
patienter finner sin egen motivation och detta har en inverkan till en minskad 
drogkonsumtion (ibid.). 

Enligt Martino et al., (2002) förekom det flera positiva effekter av MI samtal från 
patienternas upplevelser. De upplevelser som ansågs vara positiva är delvis att 
patienterna fick kunskap om hur de skulle hantera sin narkotikaproblematik, men 
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även att de kände stöd för att finna hopp om att utbilda sig samt att skapa en struktur i 
livet. De fick även lärdom om vart stöd fanns att tillgå när det förekom ohanterbara 
situationer, såsom abstinensbesvär, samt att de fick stöd att hitta en ny umgängeskrets 
som inte involverade narkotika. En förändringsprocess främjas enligt Karzenowski 
och Puskar (2011) genom att sjuksköterskor har en struktur i arbetet och utgår från de 
åtta olika stegen i MI samtal. Dessa åtta stegen innebär: att skapa en förtroendefull 
relation mellan båda parter, lägga ett schema för patienten, bedöma patientens vilja 
till förändring, sätta fokus på det patienten vill förändra, få patienten till att identifiera 
sin osäkerhet. Sjuksköterskor strävar efter att få patienten mer själv- motiverande 
samt att skapa ett Rullande motstånd mellan båda parter. Sedan avslutas det hela med 
att ändra fokus mot ett nytt beteende (ibid.). Eftersom narkotikamissbruk är en vanlig 
förekommande problematik enligt Socialstyrelsen, (2013) hos flertalet av patienter 
inom hälso- och sjukvården är det viktigt att hitta ett verktyg som sjuksköterskor kan 
använda sig av till denna målgrupp. Därav kan MI vara ett bra redskap att använda sig 
av för att stödja personer med narkotikamissbruk, samt få dem att finna 
självmotivation för att komma ur missbruket på ett sätt som inte alltid behöver vara 
med hjälp av läkemedel. Genom att använda sig av de åtta ovanstående punkterna 
som Karzenowski och Puskar (2011) beskriver sker det uppenbarligen positiva 
upplevelser hos patienter som söker stöd att komma ur sitt narkotikamissbruk och 
detta kan bidra med en ökad självkänsla och ett stärkt självförtroende. Ytterligare 
effekter av MI beskrivs av Caroll et al., 2006; Mc- Cambridge och strang, 2004; 
Mason et al., (2011) som säger att personer som deltog i MI hade en större vilja till 
beteendeförändring samt var mer engagerade att fortsätta behandlingen. Marsden et 
al., (2006) menar detsamma, men säger även att de som deltog i MI samtal strävade 
efter ett mål att reducera sitt narkotikamissbruk och detta mål kan uppnås via stöd. 
Sarpavaara och Koski-Jännes (2012) visade att personer som deltog i MI samtal 
uppgav en förbättrad livskvalitet och om deltagarnas tillstånd försämrades ansåg de 
att MI motiverat dem till att fortsätta förändringsprocessen framåt. Som sjuksköterska 
är målet med MI att framkalla engagemang hos patienter samt att få patienter att göra 
en förändring på eget initiativ.  

Scott et al., (2014) påstår att en viktig del i omvårdnaden är att visa empati för 
patienten och få patienten att känna sig sedd, samt att se personen som en helhet 
(ibid.). Detta synsätt kan kopplas med omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbees 
definition av omvårdnad, då hennes citat: ”Omvårdnad är en mellanmänsklig process 
där den professionella omvårdnadspraktikern hjälper en individ, en familj eller ett 
samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och, vid 
behov, att finna en mening i dessa upplevelser” (Kirkevold, 2000, s.130) visar att det 
ska förekomma empati och trygghet mellan sjuksköterskor och patienter. I MI samtal 
använder sjuksköterskor sig ofta av det empatiska synsättet för att få personer med 
narkotikamissbruk att förstå konsekvenser av deras eget beteende (Karzenowski & 
Puskar, 2011). En god relation med sjuksköterskan som håller i MI samtalet är en 
viktig del för att patienten ska känna en trygghet samt våga anförtro sig enligt 
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Chiovitti (2008). Detta kan göra att motivationen inträffar i ett tidigt skede, men även 
att personen som deltar i MI samtal väljer att fortsätta sin resa att nå sitt mål. 

Konklusion och Implikation 
Resultatet visar att MI samtal har en stödjande reduceringseffekt på narkotika, främst 
vad det gäller cannabis. Cannabisanvändare har även en högre behållning av MI 
samtal än vad de som använder sig av övrig narkotika har. De personer som deltog i 
MI samtal hade en större motivation att fortsätta behandling för att avsluta sitt 
missbruk. Genom den stödjande effekt som utvinns av MI samtal visas en större vilja 
till beteendeförändring. MI kan även ge ett stöd till en förbättrad livskvalitet och 
fungerar bättre på personer som har ett förtroende till behandlingen. Resultatet 
påvisade positiva och negativa effekter från patienters upplevelser. De positiva 
upplevelserna som uppkom var att de erhöll lärdom att hantera sin livsvärld samt 
skapa en struktur i livet. Negativa upplevelser var bland annat att behöva öppna sina 
känslor för en annan individ samt att det upplevdes brist på samtalstid.  

Fortsatt forskning behövs inom området MI, särskilt då det gäller tyngre 
narkotikamissbruk av exempelvis opiater, stimulerande droger samt hallucinerande 
droger. Detta då det förekommer mer forskning om cannabismissbruk än om övriga 
narkotikamissbruk. Eftersom det var svårt att hitta artiklar om patienters upplevelser 
anses det vara av vikt att mer kvalitativ forskning görs när det gäller MI relaterat till 
narkotikamissbruk. Resultatet i litteraturstudien kan användas inom de verksamheter 
där personer med narkotikamissbruks-problematik omhändertas. Detta för att upplysa 
sjuksköterskor att använda sig av MI för att ge vård och stöttning på ett adekvat sätt 
som kan förebygga narkotikamissbruk.
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BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord CINAHL Academic search elite PsycINFO 

Motiverande samtal Motivational interviewing Motivational interviewing Motivational interviewing 

Substansmissbruk Substance abuse Substance abuse Substance abuse 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

*Funna i tidigare artikelsökningar 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

150320 CINAHL 

(MH Substance abuse) AND (MH 
motivational interviewing). Limits: 
2000-2015, English, journal article. 53 11 11(4)* 2  

150322 PsycINFO 

SU.EXACT (”Motivational 
interviewing”) AND SU. EXACT 
(”Substance abuse”). Limits: 2000-
2015, English, peer-reviewd. 138 30 13 (5)* 10 

150323 
Academic 
search elite 

DE ”motivational interviewing” 
AND DE ”Substance abuse”. 
Limits: 2000-2015, English, Peer-
reviewd.  76 30 16 (2)* 2 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
 
Artikel 1 

 

 

Referens Bagøien, G., Bjørngaard, J., Østensen, C., Reitan, S., Romundsta,P .& Morken, G. (2013). The 
effects of motivational interviewing on patients with comorbid substance use admitted to a 
psychiatric emergency unit - a randomised controlled trial with two year follow-up. BMC 
Psychiatry, 13 (1) 1-10 . http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1186/1471-244X-13-93 

Land  
Databas 

Norge 
Psycinfo 

Syfte Att undersöka effekterna av individanpassat motiverande samtal på patienter med 
narkotikamissbruk som blivit inlagda på psykiatrisk akut enhet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
RCT 

Urval Antal deltagare var 135 i två olika grupper. En grupp med 67 deltagare fick MI behandling och en 
kontroll grupp med 68 deltagare. Stratifierat urval. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle 
uppfylla minst ett av följande kriterier: vara påverkade av narkotika som inte föreskrivits av 
läkare, om Patienten svarade att de inte använde drogerna men sedan visade positivt urintest. Även 
om inte deltagaren uppfyllde något av dessa kriterier men hade fått behandling för missbruk de 
senaste 2 åren inkluderades.  
Exklusionskriterier: Hjärnskadade, om de inte kunde Norska eller Engelska samt psykotiska 
symtom.  

Datainsamling Deltagarna undersöktes vid antagningen av en läkare då drogtester utfördes. Deltagarna bedömdes 
även med en helhetsbedömning enligt en skala. Ett frågeformulär användes där deltagarna fick 
svara på frågor om exempelvis mängden droger de använde. Detta frågeformulär användes även 
vid uppföljningar. Ena gruppen fick MI samtal och den andra var en kontrollgrupp. Deltagarna 
hade två stycken MI samtal 45 minuter individuellt per samtal. Första samtalet gick ut på att få 
patientens ambivalens till narkotika och andra samtalet upplevelser av narkotika.  

Dataanalys Två dataprogram användes för att analysera data, SPSS och STATA 11.  

Bortfall Externt bortfall på 383 personer. Internt bortfall 63. 

Slutsats De som använde sig av MI behandling hade reducerat sitt drogmissbruk mer än kontrollgruppen 
redan efter 3 månader. Efter två år hade de som behandlades med MI samtal reducerat sitt 
missbruk dubbelt så mycket jämfört med de som var med i kontrollgruppen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern Validitet: Resultatet svarar mot syftet. Urval väl beskrivit och slumpmässigt urval vilket 
höjer validiteten. Etiskt granskad vilket stärker validiteten. Val av urval är relevant för studien. 
Extern validitet: På grund av det höga antalet deltagare anses studien gå att generalisera. Inga 
systematiska fel. 
Reliabilitet: Signifikansvärden höll sig under sin nivå 0,5. 
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Artikel 2 

Referens Baker, A., Lewin T., Reichler H., Clancy R., Carr V., Garrett R., Sly K., 
Devir H, & Terry M. (1) (2002). Evaluation of a motivational interview for substance use within 
psychiatric in- patient services. Addiction, 97 (10) 1329-1337.  

Land  
Databas 

Australien 
Psycinfo 

Syfte Att bedöma effektiviteten av motiverande samtal av patienter inom psykiatrisk slutenvård med 
patienter med flera drogmissbruk. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv longitudinell 

Urval Antal deltagare var 160 personer. Inklusionskriterier var: Psykiatrisk slutenvård, man skulle kunna 
delta i intervjun, bosatt i den geografiska regionen under de senaste 12 månaderna, konsumtion av 
alkohol och /eller andra droger under månaderna före antagning på en tillräcklig nivå för att 
slutsats skall kunna dras. Exklusionskriterier redovisas ej. Kluster urval. 
 

Datainsamling Deltagarna delades upp i två grupper där den ena gruppen hade MI intervjuer och den andra 
verkade som en kontrollgrupp. MI intervjuerna varade 1,5-2 timmar.  Uppföljning skedde efter 6-
12 månader. 

Dataanalys Data analyserades utifrån dataprogrammet SPSS. Sedan användes T-test, men även chi square test. 
Signifikans nivån låg på p < 0.01 i MI gruppen. 

Bortfall Externt bortfall: 9 deltagare. Internt bortfall redovisas inte. 

Slutsats Resultatet visar att MI har större inverkan inom slutenvården än inom öppenvården. Det fanns en 
kortsiktig positiv effekt bland personer med narkotikamissbruk. Störst effekt var det på 
cannabisanvändare under en 12 månaders period. MI fungerade främst efter 6 månaders 
uppföljning, men efter 12 månader fanns det ingen signifikans mellan MI gruppen & 
Kontrollgruppen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern Validitet: Resultatet svarar mot syftet. Slumpmässigt urval bra för god validitet. Urvalet 
noga beskrivet, samt insamling och bearbetning. Urvalet är relevant för studien. 
Extern validitet: Det går att generalisera resultatet då det är ett stort urval och även slumpmässigt. 
Reliabilitet: Signifikans värdet håller sig under gränsen 0.01. Test- retest utfördes, detta ger mer 
tillförlitlighet i artikeln. 
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Artikel 3 
 

Referens Baker, A., Lewin T., Reichler H., Clancy R., Carr V., Garrett R., Sly K., 
Devir H, & Terry M. (2) (2002). Motivational interviewing among psychiatric inpatients 
with substance use disorders. Acta Psychiatr Scand,106 (3)  233–240. 

Land  
Databas 

Australien 
Psycinfo 

Syfte Att 1) att dokumentera mönster för narkotikamissbrukare inom psykiatrisk sjukvård utifrån 
patientens perspektiv. 2) att undersöka associationer bland psykiatrisk och missbruksdiagnoser 
samt viljan att ändras. 3) Att utvärdera effekten av motiverande samtal inom specialist 
missbruksvården. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv longitudinell 

Urval Antal deltagare var 160. Inklusionskriterier var: Psykiatrisk slutenvård. Personerna skulle kunna 
delta i intervjun. Bosatt i den geografiska regionen under de senaste 12 månaderna. Konsumtion 
av alkohol och /eller andra droger under månaderna före antagning på en tillräcklig nivå för att 
slutsats skall kunna dras. Exklusionskriterier redovisas ej. Kluster urval. 

Datainsamling Data samlades in utifrån demografiska variabler. Urvalet delades upp i 2 grupper, där den ena 
gruppen tog emot MI och den andra inte. Det samlades därefter in information enligt fyra 
huvudkategorier: överdriven narkotikaanvändning, lättnad vid depression, sociala effekter, 
sjukdoms och läkemedelsrelaterade biverkningar. Frågeformuläret som användes bestod av MI 
relaterade frågor där engagemanget hos patienten hade sin utgångspunkt.   

Dataanalys Data analyserades utifrån dataprogrammet SPSS. Sedan användes T-test, men även av chi-square 
test. signifikansnivå på <0.01. 

Bortfall Externt bortfall: 9 deltagare 
Internt bortfall: redovisas ej 

Slutsats MI hade störst verkan att reducera narkotikamissbruk i början av behandlingen, medan efter hand 
avtog reduceringseffekten och behandlingen gjorde mindre verkan. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern Validitet: Resultatet svarar mot syftet. Slumpmässigt urval bra för god validitet. Urvalet 
noga beskrivet samt insamling och analysdel. Val av urval relevant för studien. 
Extern validitet: Det går att generalisera resultatet då det är ett stort urval och även slumpmässigt. 
Reliabilitet: Signifikans värdet håller sig under gränsen 0.01. Test- retest utfördes, detta ger mer 
tillförlitlighet i artikeln. 
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Artikel 4 
 

Referens Berman, A., Forsberg, L., Durbeej, N., Kjällmén, H & Hermansson, U. (2010) Singele- session 
motivational interviewing for drug detoxification in patients: effects on self-efficacy, stages of 
change and substance use. Substance use & missues, 45 (3) 384-402. doi:10.3109-
10826080903452488 

Land  
Databas 

Sverige 
Academic search elite. 

Syfte Att erbjuda ett enskilt MI samtal levererat av personal till inneliggande patienter på en 
drogavgiftnings avdelning, och följa upp efter tre månader.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv longitudinell 

Urval Antal deltagare var 213 som deltog i studien, 137 fick MI samtal och 76 fick TAU. De flesta 
deltagarna använde både alkohol & droger. Kluster urval. 

Datainsamling  Patienter rekryterades till studien en gång per vecka. MI samtalen varade från 45-120 minuter. 
Alla MI samtal spelades in och skickade på mejl till Motivational interviewing coding laborotory. 
Använde sig utav enkäter.  

Dataanalys Kodades med programmet Motivational interviewing treatment integrity code 2.0. Endast 20 
minuters frekvenser kodades.  Använde T-test och för att kunna göra en skillnad mellan grupperna 
över tid användes ANOVA. Använt chi 2 test. 

Bortfall Externt bortfall: 90. Internt bortfall: 36 personer. 

Slutsats MI fick patienternas självförtroende att öka, samt hjälpte att stå emot abstinens. Deltagarna 
uppskattade den positiva effekt som MI gav dem när de gäller att bli av med sitt 
narkotikamissbruk. Deltagarna upplevde mer självförtroende när de gällde att stå emot suget efter 
narkotika.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern Validitet: Resultatet svarar mot syftet. Urval väl beskrivit och slumpmässigt urval vilket 
höjer validiteten. Alla delar väl beskrivna.  Etiskt granskad.  Urvalet är relevant för studien. 
Extern validitet: Relativt stort urval vilket gör att den kan generaliseras inom den åldersgruppen.  
Reliabilitet: Signifikansvärdet håller sig under sin nivå. 
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Artikel 5 

Referens Caroll, K.., Ball, S., Nich, C., Martino, S., Frankforter, T., Farentinos, C., Kunkel, L.,  Mikulich-
Gilbertson, S., Morgenstern, J., Obert, J., Polcin, D., Snead, N, & Woody, G. (2006).  
Motivational interviewing to improve treatment engagement and outcome in individuals seeking 
treatment for substance abuse: A multisite effectiveness study. Drug and Alcohol Dependence, 81 
(3) 301-312. doi:10.1016/j.drugalcdep.2005.08.002. 

Land  
Databas 

USA 
Psycinfo 

Syfte Att utvärdera effektivitet i att använda MI tekniker och strategier vid drogmissbruk. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
RCT 

Urval 423 personer deltog. Inklusionskriterier: Engelsktalande personer, personer som sökte behandling 
för olika drogmissbruk samt ha använt droger de senaste 28 dagarna, var 18 år eller äldre, och var 
villiga att delta i slumpmässig behandling samt bli kontaktade för uppföljning, samt bli inspelade. 
Exklusionskriterier: Personer som inte var psykiskt eller medicinskt stabila för att delta i 
öppenvårdsbehandling. Personer som inte gick med på uppföljning. Personer som endast ville ha 
avgiftningsbehandling.  Varje behandlingscenter sökte slumpmässigt 100 deltagare var.  
Obundet slumpmässigt urval. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes genom att det valdes ut två grupper, en som fick MI som 
behandling och en kontrollgrupp. I grupperna fanns en balans mellan olika variabler ex. kön, 
etnicitet.  Två uppföljningsintervjuer gjordes, en efter 28 dagar och en efter 84 dagar. 
I insamlingen ingick följande: Urin & utandningsprov samt självrapporter om missbruk. Gruppen 
som tilldelades MI samtal, utförde dessa under 2 h/ gång.  

Dataanalys ANOVA användes där kodning skedde. Chi-sqaure test användes för att utvärdera olika variabler.  

Bortfall Externt bortfall: 34 deltagare. 
Internt bortfall: 120 deltagare. 

Slutsats Deltagarna delades upp slumpmässigt i två olika grupper, där den ena gruppen fick MI behandling 
och den andra var en kontrollgrupp. De som var med i MI gruppen genomförde mer sessioner 
under de 28 första dagarna, i jämförelse med de som var i kontrollgruppen. 3 av 4 deltagare hade 
högre behållning av MI än vad kontrollgruppen hade. De som var med i MI gruppen var mer 
engagerade att fortsätta behandlingen än de som var i kontrollgruppen. 3 av 4 personer använde 
mindre narkotika när de behandlades med MI. Efter tre månaders uppföljning så framstod det att 
de som var med i MI gruppen ville fortsätta med behandlingen i större utsträckning jämfört med 
de i kontrollgruppen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Resultatet svarar på syftet. Randomiserat urval stärker validiteten. Urvalet, 
datainsamling och analysprocess väl beskrivit vilket också höjer validiteten.  Urvalet är relevant 
för studien. 
Extern validitet: Intent to- treat analys gör så att systematiska fel förhindras. Går att generalisera 
den åldersklassen som finns i inklusionskriterierna då det är många deltagare. 
Reliabilitet: Signifikansvärde på mindre än 0.1 och 0.5 vilket höjer reliabiliteten.  
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Artikel 6 
 

Referens Marsden, J., Stillwell, J., Barlow, H., Boys, A., taylor, C., Hunt, N., & Farrell, M.(2006).  An 
evaluation of a brief motivational intervention among young ecstasy and cocaine users: no effect 
on substance and alcohol use outcomes. Addiction, 101 (7) 1014–1026. doi:10.1111/j.1360-
0443.2006.01290.x 

Land  
Databas 

England 
CINAHL 

Syfte Att undersöka om ett kort motiverande samtal inducerar positiva 
beteendeförändringar bland unga, regelbundna användare av MDMA, ecstasy, kokain och crack. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
RCT 

Urval Antal deltagare var 342 deltagare. Inklusionskriterier: 16-22 år gamla, intag av ecstasy, kokain 
eller crack, regelbunden användning av minst en av dessa droger inom senaste månaden, vilja att 
ha två personliga kontakter i svåra situationer. Exklusionskriterier: Livslång behandling för icke – 
medicinska opioid droganvändning, aktuell beroende och mer än en injektion av narkotika under 
det föregående året. Kluster urval. 

Datainsamling Enkät som fylls i av deltagarna samt ett 45-60 minuter långt MI samtal där de utgick efter åtta 
ämnen samt en uppföljning efter 6 månader. Intervjuerna videoinspelades.  

Dataanalys Analyserades med MAP 29. SDS och AUDIT skala användes.  Även SPSS användes.  

Bortfall Externt bortfall: 58. Internt bortfall redovisas inte.  

Slutsats Det fanns ingen skillnad mellan grupperna vad det gäller abstinens. Det fanns en liten reducering 
av cannabisanvändning av de som brukade MI samtal. Användningen utav ecstasy kokain och 
crack reducerades stort av de som använde MI efter 90 dagars uppföljning från tio dagar till tre 
dagar. 59 % av de som använde MI har viljan att sluta eller reducera sitt missbruk. Majoriteten av 
de som brukade MI hade motivation till att ändra sitt beteende.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Resultatet svarar mot syftet. Urval och metod väl beskrivet. Slumpmässigt urval 
bra för god validitet.  Etiskt granskad.  Urvalet är relevant för studien. 
Extern validitet: Stort antal deltagare gör den generaliserbar i den ålderskategorin.  
Reliabilitet: Intentention- to-treat bra för god reliabilitet. De flesta signifikansvärdena håller sig 
under gränsen 0.5. 
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Artikel 7 
 

Referens Martino, S., Carroll, K., Kostas, D., Perkins, J. & Rounsaville, B. (2002).  Dual Diagnosis 
Motivational Interviewing: a modification of Motivational Interviewing for substance-abusing 
patients with psychotic disorders. Journal of Substance Abuse Treatment, 23 (4) 297– 308.  

Land  
Databas 

USA 
Psycinfo 

Syfte Att beskriva erfarenheter av att använda MI med patienter som har psykotiska störningar samt 
drog eller alkoholproblematik här kallat dubbeldiagnos. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
GT 

Urval Antal deltagare var: 19 stycken. 2 grupper bestående av patienter med dubbel diagnoser. Ena 
gruppen bestod av 12 deltagare och den andra utav 7 st. Teoretiskt urval. 

Datainsamling MI intervjuer vid ett tillfälle, 45-60 minuter. Intervjuerna spelades in på video.  

Dataanalys Intervjuerna granskades genom att titta på de videoinspelade sessionerna. Efter granskningen 
förfinades ytterligare granskningen utifrån DDMI och kunde därefter hitta tillvägagångssätt och 
riktlinjer som följdes.  

Bortfall Bortfall redovisades men existerar inte. 

Slutsats Artikeln tar upp patienters upplevelse av positiva och negativa aspekter av MI behandling men 
även att bli fri från missbruket. Där de positiva aspekterna på att bli fri från droger är:  
- Kunna fokusera bättre på behandlingen. 
- Kunna medicinera mig själv som jag ska. 
- Mer pengar. 
- bättre immunförsvar 
- Kunna åstadkomma något bra. 
negativa aspekter var: 

- Miserabelt mående 
- Handskas med personer som triggar igång beroendet. 
- Vet inte hur tiden ska spenderas. 
- Ingen umgängeskrets 
- Sociala problem. 

Positiva effekter med behandlingen: 
- Lära sig att handskas med sjukdomen. 
- Hamnar jag fel igen, vet jag vart jag ska gå innan det är försent. 
- Skapa ny bättre umgängeskrets. 
- Kan skaffa utbildning. 
- Struktur i livet. 

Negativa aspekter: 
- Följa programmets regler. 
- Öppna sig. 
- Brist på samtalstid. 
- Abstinensbesvär 
- Gillar inte att bli iakttagen under samtalets gång. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Triangulering förekommer. Urvalet kunde beskrivits utförligare. Intervjuerna 
väldigt fylliga viket höjer trovärdigheten. Citat finns.  
Pålitlighet: Transkriberat intervjuerna vilket höjer pålitligheten.  Etiskt granskad. 
Bekräftelsebarhet: Forskaren blandar inte in egna åsikter utan är neutral. Transparens och 
reperterbarhet inte så noga beskrivet att det skulle gå att göra om. Medbedömare finns vilket höjer 
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bekräftelsebarheten.  
Överförbarhet: Studien är generaliserbar. Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är 
säkrade på alla plan.  
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Artikel 8 

 

Referens Mason, M., Pate, P., Drapkin, M., & Sozinho, K. (2011).  Motivational interviewing integrated 
with social network counseling for female adolescents: A randomized pilot study in urban primary 
care.  Journal of Substance Abuse Treatment, 41 (2) 148–155. doi:10.1016/j.jsat.2011.02.009. 

Land  
Databas 

USA 
Academic search elite.  

Syfte Att testa effekten av korta insatser såsom MI samtal för att minska missbruk och riskbeteenden 
hos unga tonårs tjejer.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv longitudinellstudie 

Urval Antal deltagare var: 28. Medelåldern var 16 år och en tredjedel levde under fattigdom. 
Inklusionskriterier: Ålder 14-18 år, bosatt i Philadelphia, inga stora psykiska störningar, kunna 
flytande engelska. Exklusionskriterier redovisas ej. 507 stycken ungdomar och deras föräldrar 
blev kontaktade, men endast 28 stycken tonåringar blev inskrivna och avslutade studien.  
Kluster urval. 

Datainsamling Deltagarna randomiserades till två grupper, en MI grupp och en kontrollgrupp. Bedömningar 
utfördes av intervjuare med lång utbildning. Det var uppföljning efter 30 dagar via telefon. 
Bedömningen var ca 20 minuter lång. CRAFT frågeformulär användes där ja & nej frågor 
förekom. Demografiska frågor samt drog relaterade frågor användes också.  

Dataanalys Kodnings systemet, the Motivational Interviewing Treatment Integrity 3.0 användes för att koda 
sessionerna.  

Bortfall Externt bortfall: 479 deltagare. 
Internt bortfall existerar inte. 

Slutsats Personer i MI gruppen hade mindre personer med narkotika missbruk i sitt umgänge vid 
uppföljning och mer personer som skyddar dom. De som deltog i MI gruppen hade fått en större 
vilja till att förändra sitt beteende.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Resultatet svarar mot syftet. Ser hur alla delar gått till, lätt överskådligt. Urval 
noga beskrivit.  Etiskt granskad vilket stärker validiteten.  Urvalet är relevant för studien. 
Extern validitet: Svårt att generalisera då det endast är 28 deltagare & alla är tonårstjejer.  
Reliabilitet: Signifikansvärdet håller sig under sin signifikansnivå.  
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Artikel 9 

Referens Mc-cambridge, J., slym, R., & Strang, J. (2008).  Randomized controlled trial of motivational 
interviewing compared with drug information and advice for early intervention among young 
cannabis users.  Society for the Study of Addiction, 103 (11) 1809-1818. doi:10.1111/j.1360-
0443.2008.02331.x.  

Land  
Databas 

England 
CINAHL 

Syfte Att testa effektiviteten av Motiverande samtal i jämförelse med information och rådgivning av 
droger där reduktion försäkras när det gäller drogrelaterade risker bland unga cannabis användare 
som inte söker hjälp.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
RCT 

Urval 326 studenter i åldrarna Inklsionskriterier:16-19 år som rökte cannabis minst en gång i veckan 
eller mer. Exklusionskriterier redovisas ej. Kluster urval där deltagarna deltog i antingen MI 
samtal eller en informations och rådgivningsgrupp. 

Datainsamling 4 stycken forskare höll i MI samtal som utgick ifrån frågeformulär. Utgångspunkten var en 
beroendeskala (SDS) som användes för att rata cannabis beroende.  

Dataanalys Använde sig av attention-to-treat. Resultat utvärderades även på förhand i analysen om 
användning av droger. Svaren på frågorna delades in i undergrupper för att sedan analysera dessa. 
Dataprogrammet STATA software användes för att analysera data, samt the huber/ white 
sandwich. Två sidigt signifikans test användes.  

Bortfall Inget bortfall.  

Slutsats De som behandlades med MI minskade sitt cannabis intag med 4 dagar per månad jämfört med 
andra gruppen. Det fanns en konstant och stor evidens på förändring hos cannabis användare. För 
varje 3 månaders uppföljningsperiod, minskade cannbisanvändningen med 1-2 dag per 3 månader. 
Förändring över tid när MI används är mer fördelaktigt för cannabisanvändare än för annan 
droganvändning. Det ansågs att MI kan stödja patienter med cannabismissbruk. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern Validitet: Resultatet svarar mot syftet. Då det är ett slumpmässigt urval ger det en god 
validitet, men urvalet kunde vart bättre beskrivit. Urvalet är relevant för studien. Etiskt granskad 
vilket stärker validiteten. 
Extern Validitet: Går att generalisera i samma åldersgrupp som studien inriktar sig på, samt 
personer med narkotikamissbruk. 
Reliabilitet: Signifikansvärdet håller sig under 0.1 vilket gör att reliabiliteten är hög. Då det är 
intern-to treat testat gör det så att systematiska fel inte uppstår. 
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Artikel 10 

Referens Mc- Cambridge, J., & Strang, J. (2004). The efficacy of single-session motivational interviewing 
in reducing drug consumption and perceptions of drug-related risk and harm among young people: 
results from a multi-site cluster randomized trial. Society for the Study of Addiction, 99 (1) 39–52.  

Land  
Databas 

England 
CINAHL 

Syfte Att testa om ett enskilt MI samtal (diskussion om alkohol, tobak och droger) skulle leda till 
minskad användning av dessa substanser eller uppfattning om narkotikarelaterade risker och 
skador bland unga personer. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv longitudinellstudie 

Urval 200 deltagare som var mellan 16 – 20 år gamla. Kluster urval. Inklusionskriterier: Användning av 
cannabis eller andra droger minst en gång per vecka i minst 3 månader. Exklusionskriterer: Opiat 
eller injicerande droger. 105 stycken deltagare i MI grupp och 95 deltagare i kontrollgrupp. 

Datainsamling Använde sig av peer-intervjuer med frågeformulär för deltagarna. Utgångspunkten var att ta reda 
på 3 skillnader mellan grupperna. 1, Skillnad i sin helhet. 2, Skillnad i abstinens och prevalens. 3, 
om det fanns bevis för fortsatt användning av narkotika.  

Dataanalys Det användes Huber/white sandwich för att kontrollera klusterurvalet samt STATA.  

Bortfall Externt bortfall: 3 stycken högskolor sa Nej till att delta. 
Internt bortfall redovisas inte. 

Slutsats I MI gruppen minskades cannabis användningen med 66 % i relation till kontrollgruppen som 
endast hade en minskning med 27 %. Efter 3 månaders uppföljning hade 16 % i MI gruppen slutat 
med cannabis helt medan endast 5 % i kontrollgruppen slutat. MI gruppen rökte cannabis 4 dagar 
mindre i månaden jämfört med kontrollgruppen.  
När det gäller andra droger hade användningen minskat i MI gruppen från 27% - 25% medan i 
kontrollgruppen hade det inte skett någon förändring. I MI gruppen reducerades användningen av 
droger såsom LSD och magic mushrooms från 15- 11% medan i kontrollgruppen ökade 
användningen av dessa droger från 21% - 33%. De som var med i MI gruppen hade cirka tre 
gånger så stor vilja att ändra eller avsluta sitt narkotikaberoende än vad kontrollgruppen hade. Vid 
uppföljning efter 3 månader hade 45% av de som fått MI behandling 12 månader senare slutat helt 
med användningen av cannabis, medan endast 15% slutat i kontrollgruppen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Resultatet svarar mot syftet. Ser hur alla delar gått till, lätt överskådligt. Urval 
noga beskrivit.  Etiskt granskad vilket stärker validiteten. 
Extern validitet: Stort urval gör att studien är möjlig att generalisera.  
Reliabilitet: Intern to treat gör att det inte finns systematiska hot. Signifikansvärdet håller sig 
under gränsen 0.1.  
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Artikel 11 
 

Referens Sarpavaara, H., & Koski-Jännes, A. (2012).  Change as a Journey—Clients' Metaphoric Change 
Talk as an Outcome Predictor in Initial Motivational Sessions with Probationers.  Qualitative 
Research in Psychology, 10 (1) 86–101. doi: 10.1080/14780887.2011.586256. 

Land  
Databas 

Finland 
PsycINFO 

Syfte Att undersöka förändringsbeteende och resultatet av MI ur ett nytt perspektiv. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk design 

Urval 12 deltagare. Inklusions och exklusionskriterer redovisas ej. Ändamålsenligt urval. 

Datainsamling Intervjuerna spelades in på video. Identifiering av patientens mål av deras användning av droger 
eller alkohol. Sedan söktes det efter MI sekvenser i sessionerna som spelades in. Uppföljning 
gjordes efter 6 & 12 månader med frågeformulär och telefonintervjuer.  

Dataanalys Kodade med programmen: A Training Manual for Coding Client Commitment Language och 
Manual for the Motivational Interviewing Skill Code (MISC 2.1) Kodningen av MI samtalen 
gjordes genom att titta på videoinspelningarna och transkribera dem. Identifierade metaforer som 
uppkom i de olika MI sessionerna.  

Bortfall  3 personer. 

Slutsats Upplevelser av MI samtal från personerna som deltog i studien var att behandlingen är bra men 
det finns fortfarande ett behov att fortsätta resan i samma riktning för att kunna uppnå en 
förbättring. Dock är det inte en förnekelse att resan måste fortsätta framåt för att ett mål ska 
uppnås. Personer med narkotikamissbruk beskriver processen som att även om steget till att skära 
ner inte är taget, kan MI hjälpa till att nå målet med reduceringen ändå. En av deltagarna klarade 
genom MI samtal att reducera sin cannabisanvändning från 15 – 2 dagar per månad. och berättar 
även att MI stödjer till att nå sitt mål med resan. Resultatet visar på att cannabisanvändare har 
högre behållning av MI än vad personer som missbrukar bland annat subutex & amfetamin har.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Datainsamling och analysprocess noggrant beskrivet.  
Pålitlighet: Transkribering förekommer vilket är bra för god pålitlighet. Använder sig av 
videoinspelning. 
Bekräftelsebarhet: Det förekommer transparens och reperterbarhet. 
Överförbarhet: Går att generalisera. Samtliga delar av bekräftelsebarhet, pålitlighet och 
trovärdighet är säkrade. 

 



BILAGA C  

Artikel 12 

Referens Satre, D., Delucchi, K., Lichtmacher, J., Sterling, S, & Weisner,C. (2013).  Motivational 
interviewing to reduce hazardous drinking and drug use among depression patients. Journal of 
Substance Abuse Treatment, 44 (3) 323-329. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsat.2012.08.008 

Land  
Databas 

USA 
Psycinfo 

Syfte Syftet med studien var att undersöka effekten av MI som ett komplement inom öppenvården för 
att minska depressioner.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
retrospektiv longitudinell studie 

Urval 104 deltagare 18 år och äldre som söker sig till öppenvården. Inklusionskriterier: Äventyrligt 
drickande- 3 alkoholhaltiga drycker eller mer per dag för både män och kvinnor eller användning 
av narkotika de senaste 30 dagarna eller har symtom på depression. Exklusionskriterer: Personer 
med Maniskt beteende eller psykos.  Kluster urval. 

Datainsamling Demografiska frågor var tagna ur journaler och från ett resultat från en datoriserad bedömning. 
Frågor om hur många dagar personerna använt droger eller alkohol ställdes samt hur mycket 
alkohol per dag som intogs. Deltagarna fick även frågor om hur redo de var för att förändra 
beteende och svara i skalform 1-10.  Deltagarna fick ett MI samtal i 45 min och därefter 2x15 
minuters telefon uppföljning.  

Dataanalys Analysen genomfördes med hjälp utav test-retest samt chi Square test.  

Bortfall Externt bortfall: 26 personer. Internt bortfall redovisas inte. 

Slutsats Redovisning utav 2 olika grupper, en får MI behandling samt att en är en kontrollgrupp. Resultatet 
visar att effekten av MI är positiv när det gäller droger på kort sikt. Cannabis användare i MI 
gruppen hade högre förändringsbeteende än de som var i kontrollgruppen. De som använde andra 
droger än cannabis hade MI en mer kortvarig verkan, men de som använde sig av cannabis hade 
MI fortsatt verkan även efter 12 månader. MI var ett stöd för abstinens, humörsvängningar samt 
att de som använde sig utav MI inte behövde läggas in på klinik lika ofta som kontrollgrupper 
följande år. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern Validitet: Resultatet svarar mot syftet. Slumpmässigt urval höjer validiteten. Urvalet väl 
beskrivit.  Etiskt granskad vilket stärker validiteten. Urvalet är relevant för studien. 
Extern Validitet: Generaliserbart då det är slumpmässigt urval samt stort urval.  
Reliabilitet: Test-retest gjorda. 
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Artikel 13 
 

Referens Stein, M., Herman, D, & Anderson, J.(2009).  A motivational intervention trial to reduce cocaine 
use. Journal of Substance Abuse Treatment, 36 (1) 118–125. doi:10.1016/j.jsat.2008.05.003 

Land  
Databas 

USA 
Psycinfo 

Syfte Syftet var att se om motiverande samtal kan reducera kokain missbruk.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
RCT 

Urval 198 deltagare som var över 18 år och hade använt kokain minst en gång i veckan de senaste 6 
månaderna.  Och som kunde delta hela bedömningen. Obundet slumpmässigt urval. 62% av de 
som deltog var män samt 40 %  av dem var kaukasiska.  

Datainsamling För varje patient schemalagdes 4 individuella samtal mellan utgångspunkten och därefter var det 
en 6 månaders uppföljning.  Det inledande MI samtalet genomfördes i samband med den första 
intervjun, där det sedan förekom en uppföljning av MI samtal som schemalagdes efter 1, 3 och 6 
månader efter första samtalet.  Varje samtal tog mellan 20 och 40 min. Deltagarna som valdes ut 
gick med på att genomföra alla samtal. Frågeformuläret som utgick ifrån MI och var exempelvis, 
för och nackdelar med kokain användning? Vad patienterna hade för mål och värderingar med 
livet? Samt hur engagerade patienterna var till förändring. 

Dataanalys Utgångspunkten var en 7 poängs skala MI Skill Code 1.0 för att koda svaren från frågeformulären. 
Efter det så lyssnade man på intervjuerna som blev inspelade under samtalen. Tabeller gjordes 
utifrån en deskriptiv statistik samt ett t-test och chi square test gjordes.  

Bortfall Externt bortfall: Från början ringdes 1613 deltagare för att kolla intresse av att delta i intervjuerna. 
563 fick inte delta i studien då de inte hade använt kokain den senaste månaden samt 298 försvann 
då de hade psykotiska symtom. 93 deltog inte av andra skäl och 275 skulle delta i en annan studie. 
Därav blev det 384 deltagare kvar varav 87 inte kom på sessionerna och 99 deltagare använde inte 
kokain veckovis.  Slutligen fanns det 198 deltagare som medverka i studien. Internt bortfall 
redovisas ej. 

Slutsats Motiverande samtal hade en positiv effekt på personer med grovt missbruk av kokain. MI har 
ingen påverkan på abstinensen, men kan minska på själva missbruket.  MI gav högre 
grundläggande mentala förmågor hos personer med grovt kokain- och amfetaminmissbruk samt en 
ökad medvetenhet om risker som grov narkotika medför. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Resultatet svarar mot syftet. Randomiserat urval vilket höjer validiteten. Urvalet 
väl beskrivit.  Urvalet är relevant för studien. Alla delar väl beskrivna. 
Extern validitet: I och med det stora antalet deltagare och slumpmässigt urval anses studien gå att 
generalisera. 
Reliabilitet: De flesta signifikansvärdena ligger under signifikans nivån. Test-retest utfört. 
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Artikel 14 

Referens Wood, A., Ager, R., & Wood, R. (2015).  Motivational Interviewing: A Qualitative Examination 
of Factors Impacting Adoption and Implementation in a Community-Wide Setting.  Journal of 
Social Work Practice in the Addictions.  Journal of Social Work Practice in the Addictions, 11 (4) 
336–351. doi: 10.1080/1533256X.2011.619930.  

Land  
Databas 

England 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka faktorer som påverkar antagandet av MI över olika missbruks 
inställningar. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Induktiv fenomenografi 

Urval 440 personer blev kontaktade via telefon, men endast 20 personer fick delta. 27-66 år. 

Datainsamling 1,5 timmes semi-strukturerade intervjuer. 10 stycken fick MI och 10 stycken var kontrollgrupp. 
Frågorna fokuserade på deltagarnas upplevelser av MI. Intervjuerna spelades in. Ändamålsenligt 
urval. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades av forskaren samt en utomstående forskare som sedan har diskuterat 
skillnader tills konsensus uppnåtts. 

Bortfall  Bortfall: 420.  

Slutsats Citat från några av de som utför MI. ”Jag gillar det [ MI ] eftersom det hjälper klienten att komma 
med svar. vilket, för mig, är mycket värdefullt, för om de kommer upp med svaren sedan de är 
mer benägna att köpa in det och att faktiskt vara motiverad för förändring .” 
 
MI fungerar olika bra på olika personer beroende om personen tror att det ska fungera eller inte. 
Sjuksköterskor upplevde att rullande motstånd genom MI mot patienten var det mest effektiva för 
att kunna göra en förändring av beteende. Alla deltagare utom två tyckte att MI fungerade som ett 
effektivt verktyg för att reducera drogmissbruk.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Fylliga intervjuer som även visas med citat. Urval och 
datainsamling väl beskriven. Triangulering förekommer då både kuratorerna och patienterna har 
deltagit.  
Pålitlighet: Transkribering förekommer. Inspelade intervjuer.  
Bekräftelsebarhet: Medbedömare finns vilket stärker bekräftelsebarheten. Finns en väl beskriven 
transparens och reperterbarhet.  
Överförbarhet: Pålitlighet, trovärdighet och bekräftelsebarhet är säkrade på många plan, dock är 
det ett ganska litet antal deltagare. Anses gå att generalisera inom området den är utförd.  
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