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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att ta reda på hur arbetet med 

alkoholproblem genom motiverande samtal ser ut. Speciellt fokus lades vid 

behandlingsprocessen och resultatet av den.  

Frågeställningarna var: 

• Vilka kan möjligheterna vara inom motiverande samtal inom behandling av 

alkoholproblem? 

• Vilka kan svårigheterna vara inom motiverande samtal inom behandling av 

alkoholproblem? 

• Hur ser framtidsprognosen ut för en person som behandlats för alkoholproblem genom 

motiverande samtal? 

• Hur ser effekten av motiverande samtal ut under en pågående behandling? 

 

Metod: Studien har genomförts genom en kvalitativ ansats där intervjuer har gjorts. 

Intervjuerna har skett på intervjupersonernas arbetsplatser, vilka var tre olika 

beroendemottagningar, Karolinska Institutet samt Alkohollinjen. Analysen av studien har 

eftersträvat en röd tråd i det material som har framtagits efter intervjuerna där en systematisk 

undersökning efter textenheter har gjorts. Dessa bitar av text har sedan kombinerats i kluster, 

det vill säga kategorier och teman som speglar syftet med studien. 

 

Resultat: Motiverande samtal fungerar som en ingång till att etablera en första kontakt med 

en patient. Ibland kan samtalsmetodiken ge effekt vid ett till tre samtal och fungerar som ett 

sätt att låta patienten vara experten och komma med lösningar. Dock har det visat sig att 

motiverande samtal som en egen behandlingsmetod många gånger är otillräckligt och ger bäst 

effekt tillsammans med andra behandlingsmetoder, till exempel kognitiv beteendeterapi, 

psykoterapi och 12-stegsbehandling.    

 
Slutsats: Studien har visat att motiverande samtal har både för- och nackdelar som en del i 

behandling av alkoholproblem. Det hade goda initiala effekter hos motiverade patienter, men 

bör kombineras med någon annan behandlingsform för bästa resultat.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Samhället vi lever i idag lider stora brister på preventiva hälsoinsatser då stillasittande i 

kombination med sämre kostvanor blir ett allt större problem. Här finns definitivt en potentiell 

arbetsmarknad för hälsopedagoger där ett viktigt förebyggande arbete kan göras. Men det 

finns en ännu mörkare sida hos de konstaterade hälsoproblemen. En sida där överkonsumtion, 

missbruk och beroende av alkohol tar överhanden i många människors liv. Då detta ofta sker 

på bekostnad av mat, ekonomi och sociala relationer (Søøgard Nielsen, 2009 s. 113) blir 

denna problematik för de drabbade ett hinder att leva funktionella liv, och därmed även ett 

hinder för att rå om sin hälsa i övrigt. I hälsopedagogutbildningen ges introduktion till, och ett 

antal tillfällen att praktiskt prova på samtalsmetodiken motiverande samtal som används inom 

området för beteendeförändring, inkluderande alkoholproblematik. Under dessa tillfällen har 

intresse för metodiken väckts, och en lust att ytterligare utforska hur metodiken tillämpas i 

praktiken, speciellt vad det gäller alkoholproblem, då det även här finns en potentiell framtid 

för hälsopedagoger.  
Vid behandling av alkoholproblem genom motiverande samtal försöker behandlaren lyfta 

fram och synliggöra klientens tankar och känslor kring en förändring av sitt alkoholbruk 

(Søgaard Nielsen 2009). Utifrån detta önskar denna studie undersöka hur behandling av 

alkoholproblem genom motiverande samtal går till, vilka möjligheter respektive svårigheter 

metoden har samt hur framtidsprognosen ser ut för den som tagit sig igenom en behandling. 

Alkoholberoende och missbruk förekommer idag i Sverige i höga tal och närmare bestämt 

beräknas 360 000-500 000 personer vara fast i ett missbruk eller beroende (Ibid.). Enligt 

Statiska centralbyrån (SC) (2007) har det skett en ökning i alkoholkonsumtion bland både 

män och kvinnor under de senaste åren. Från 1996-97 till 2004-05 har en ökning av tre 

procentenheter hos andelen män och kvinnor som rapporteras ha en hög alkoholkonsumtion 

skett. Allt färre rapporterade låg konsumtion eller att de inte dricker alls. 

Trots att det finns en del forskning kring ämnet som visar på att motiverande samtal och andra 

samtalsmetoder kan ha en positiv effekt på just alkoholmissbruk finns det en lucka som 

behöver stärkas ytterligare. Romelsjö (2007) tar upp i sin artikel att under de senaste åren har 

det har visat sig att det finns effektiv behandling mot alkohol- och drogmissbruk. Främst 

framgick det i Project Match-studien där tre olika behandlingsmetoder; kognitiv 

beteendeterapi, motiverande samtalsmetodik och 12-stegsmodellen, gav lika god effekt mot 
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alkoholproblem. Efter att denna studie gjorts har hälso- och sjukvårdsforskningen stärkts 

inom alkohol- och drogmissbruk, främst i USA. I Sverige är forskningen ännu inte tillräckligt 

befäst, trots offentlig utvecklad statistik och register från intervjuuppgifter. (Romelsjö 2007) 

Förhoppningen med denna studie är att stärka forskningen ytterligare och, till en viss del, fylla 

ut denna ”lucka” som finns och hitta orsaken till att den finns. Kanske är kunskapsnivån ännu 

inte tillräckligt hög hos dem som behandlar genom motiverande samtal. Kanske saknas 

forskning på de egentliga effekterna av motiverande samtal inom behandling av 

alkoholproblem. Det har skett en del förändringar i sjukvården under de senaste decennierna i 

och med en övergång från sluten till öppen vård. Sjukvårdens behandlingar har även ökat, 

samtidigt som socialtjänstens behandlingar har minskat. Man ser även att andelen patienter i 

privat vård har ökat (Romelsjö 2007). I och med detta visas på att det har skett en del 

förändringar i Sverige och att samtalsmetodiken har väckt intresse och börjat användas, 

kanske som en naturlig del i en ny typ av vård där patienten får en mer autonom roll än 

tidigare i vårdsammanhang. Metoden, eller förhållningssättet är i ständig utveckling och 

börjar få en central roll vid just alkoholmissbruk. Genom undersökning inom området ges nya 

aspekter och infallsvinklar som eventuellt kan bidra till vidare forskning inom området.  

Forskning idag visar att motiverande samtal kan ha goda effekter vad det gäller behandling av 

alkoholproblematik, samtidigt som den visar på brister i metoden då den tycks ge bäst resultat 

i kombination med andra behandlingsmetoder (Ortiz 2009). Miller och Rollnick (2003, s. 46) 

beskriver hur motiverande samtal från början inte var en egen isolerad metod, utan snarare ett 

sätt för att höja patientens motivation för att sedan övergå till andra behandlingsformer. 

Utifrån detta riktas undersökningen mot om motiverande samtal är en samtalsmetod som är 

tillräcklig och har goda effekter som behandlingsmetod för personer med alkoholproblem. 

Vidare önskas studera om det är en egen isolerad metod eller endast fungerar som 

komplement till någon annan behandlingsmetod, hur den fungerar och på vilket sätt, samt hur 

framtidsprognosen kan ser ut.  

 

1.2 Bakgrund  
1.2.1 Motiverande samtal  
William R. Miller utvecklade under tidigt 1980-tal samtalsmetoden motiverande samtal 

utifrån erfarenheter inom behandling av patienter med alkoholproblem. Metoden används idag 

vid behandling av olika missbruk och livsstilsrelaterade problem. Motiverande samtal med sitt 

fokus på att utforska ambivalens inom en person används för att hitta motivation till att göra 
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en förändring. Ambivalens innebär att en person känner fördelar och nackdelar med en 

förändring, något som ses som naturligt i en förändringsprocess. En talangfull behandlare som 

arbetar med motiverande samtal använder strategier och tekniker för att hitta patientens egna 

värderingar och argument för att kunna arbeta med ambivalensen på bästa sätt och därmed 

åstadkomma önskad förändring. (Miller 2011)  

 

Statens folkhälsoinstitut (SFI) Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en 

förändringsinriktad samtalsmetodik som används främst inom arbetet med 

beteendeförändring. Metoden är klientcentrerad och kan användas inom problemområden 

såsom alkohol, droger, tobak, spelberoende, sexuellt riskbeteende samt kost och fysisk 

aktivitet (SFI 2011). 

Miller och Rollnick (2003 s. 52) definierar motiverande samtal som en ”klientcentrerad, 

styrande metod för att höja den inre motivationen för förändring genom att utforska och lösa 

ambivalens”. Det grundläggande arbetssättet i motiverande samtal brukar man kalla ”andan” i 

samtalsmetodiken och det handlar om att förstå själva samtalsprocessen och hur man utformar 

samtalet (Ibid.). Det är rådgivarens roll att öka möjligheterna för förändring hos patienten och 

därför är det av stor vikt att rådgivaren förstår samtalsprocessen och har ett tydligt 

förhållningssätt (Brandell Eklund 2011). En första viktig komponent i motiverande samtal är 

att rådgivaren samarbetar och ser sig jämlik med sin patient. Rådgivaren ska undvika att vara i 

överläge, konfrontera och ha en auktoritär hållning mot sin patient utan istället skapa en god 

stämning som främjar patienten till förändring och tar hänsyn till klientens åsikter (Miller & 

Rollnick s. 52). Den andra viktiga komponenten handlar om rådgivarens sätt av att framkalla 

patientens egna idéer och tankar om sitt beteende och hur en förändring skulle gå till 

(Brandell Eklund 2011). I linje med ett samarbete med patienten ska rådgivaren undvika att 

förmedla och upplysa patienten om förändring utan snarare locka fram de resurser som finns 

hos patienten och finna motivationen till förändring (Miller & Rollnick s. 52). Den sista 

viktiga komponenten i motiverande samtal är att rådgivaren ska visa respekt för patientens 

autonomi, det vill säga dennes rätt och kapacitet för självbestämmande. Patienten har då alltid 

en valmöjlighet att ta emot rådgivning eller välja att avböja det. Det handlar om den inre 

motivationen hos patienten som gör att en förändring kan ske. (Ibid.) När motiverande samtal 

görs på rätt sätt kommer det vara patienten som formulerar skälen till förändring snarare än 

rådgivaren (Ibid s. 52 f.). 
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1.2.2 Motiverande samtals fyra principer 

 I motiverande samtal ska behandlaren utgå från fyra principer som återkommer i varje samtal 

(Forsberg 2006). Här nedan följer en beskrivning av dessa principer. 

Uttrycka empati: Den första principen handlar om att uttrycka empati, som är ett 

grundläggande och definierande kännetecken för motiverande samtal. Det handlar om att 

anstränga sig så att patienten känner ett icke-dömande och ett intresse från behandlaren 

(Ibid.). Det är viktigt att behandlaren förstår klientens känslor genom reflektivt lyssnande och 

varken kritiserar eller skuldbelägger klienten. Under samtalet ska behandlaren observera 

patienten och inte visa egna åsikter. Det handlar om att acceptera och respektera patientens 

åsikter som i sin tur kommer stödja personens självkänsla, vilket är nyckeln till en förändring. 

(Miller & Rollnick 2003, s. 55). I en rådgivnings- och behandlingssituation kommer 

behandlaren stöta på motvilja hos patienten till att förändra sig, därför är det av stor vikt att 

visa på acceptans och empati, något som är grundläggande för mänsklig förändring. (Ibid.) I 

denna fas bör rådgivaren vara öppen, tydlig och undvika att ändra eller dominera samtalet 

(Socialstyrelsen 2009). 

 

Utveckla diskrepans: Den andra principen handlar om att ge patienten förståelse för 

skillnaden mellan det nuvarande beteendet och de vidare mål och värderingar patienten har 

(Miller & Rollnick 2003, s.56 ff.). Vidare handlar det om en medvetenhet om missnöjet som 

finns för det nuvarande beteendet, vilka negativa följder det medför, samt genom 

uppfattningen om vilka fördelar en förändring skulle medföra. Diskrepans skulle kunna 

definieras som angelägenhetsgraden för förändring, och ett mål i motiverande samtal är just 

att utveckla diskrepansen, att använda den, öka den samt att förstärka den. (Ibid) Motiverande 

samtal handlar om att identifiera och klargöra personens egna mål, vilket gör att patienten inte 

kommer känna sig pressad eller tvingad till förändring. Denna andra princip handlar i stort 

sätt om att patienten själv presenterar skälen till förändring snarare än att behandlaren gör det, 

men även att det är patienten som står för sina bekymmer, tilltro till den egna kompetensen 

och skälet till att genomföra förändringen. Till detta kommer även att förändring motiveras av 

upplevd diskrepans mellan beteendet i dagsläget och personliga mål och värderingar. (Ibid) 

 

Rulla med motstånd: Här handlar det om att behandlaren aktivt arbetar med patientens 

motstånd. Det som ska beaktas i denna princip är att motiverande samtal inte handlar om att 
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vinna eller förlora, det vill säga att patienten är en motståndare som ska besegras. Det handlar 

snarare om att ta fördel av motståndet för att skapa en ny rörelse mot förändring. Att rulla 

med motstånd handlar även att få med personen i processen att lösa problem genom att visa 

att hon/han är en självständig individ och kapabel till att hitta en egen lösning på sitt problem. 

Det kommer få patienten att känna sig delaktig att hitta svar och lösningar för en förändring. 

(Ibid. s. 58 f.) 

 

Stöd självkompetens: Den sista principen handlar om att få patienten att tro på sin egen 

förmåga att genomföra en uppgift. Även om behandlaren har följt de tre första principerna 

kommer en förändring aldrig att ske om patienten inte känner självkompetens och en tro på att 

själv kunna förändras, då kommer behandlarens ansträngningar under samtalet att ha varit 

förgäves.  Hopp och tro är två termer som är viktiga under den fjärde principen vilket 

behandlaren bör försöka få sin patient att känna. Det är viktigt att förstå att det är patienten 

som är ansvarig för att välja att genomföra en förändring, inte behandlarens. (Ibid. s. 60) 

1.2.3 Motivation 

Nyckelordet till en förändring är motivation. Motivation i ett förändringssammanhang innebär 

tre viktiga komponenter; att vilja, att tro att man kan, och att vara redo. Det har visat sig att en 

förändring sker genom att patienten har en motivationsnivå som ligger relativt högt. (Ibid. s. 

25) Personer som visar på motstånd och argumenterar mot en förändring under ett 

rådgivningssamtal har sannolikt en mindre chans att förändra sig. Det visar på att motivation 

är grundläggande för förändring. Att vilja handlar om vikten av förändring, hur mycket 

klienten önskar, drömmer och vill förändra sig. Det handlar även om graden av skillnad 

mellan dagsläget och målet, vad som sker just nu och vad man värdesätter för framtiden. Den 

andra viktiga komponenten vid förändring är att kunna, det vill säga att ha tilltron till 

förändring. Det kan ofta hända att människor vill förändra ett beteendemönster, men saknar 

tilltron till sig själva för att kunna förändra ett beteende. När en förändring känns angelägen 

startas ett sökande inom personen, ett sökande som skulle kunna fungera som ett verktyg vid 

en förändring. Om människor hittar en väg för förändring som de själva tror att de kan 

genomföra, kommer en beteendeförändring att ske. Det sista elementet handlar om att vara 

redo, att kunna prioritera. Trots att människor är villiga och kapabla till förändring behöver 

det inte betyda att en förändring kommer att ske. Det handlar om att vara redo att genomföra 

förändringen. När människor känner sig redo för förändring, och att de prioriterar den högt, 

kommer förändringen att ske. (Ibid. s. 25 f.) 
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Samtal om riskabla levnadsvanor (SOMRA) är en webbaserad utbildning i motiverande 

samtal som från början utvecklades för riskbruk av alkohol. De har utvecklat figuren nedan 

(Figur 1) som visar en skattning var patienten befinner sig och vad samtalet med rådgivaren 

bör handla om, samt hur rådgivaren kan hjälpa patienten till motivation. Patientens motivation 

handlar om en kombination av angelägenhetsgrad (vilja, viktigt) och tilltro till den egna 

förmågan (kunna). (Brandell Eklund 2011) 

 

Figur 1: En skattning av var patienten befinner sig under samtalet med en rådgivare.  

Situation A beskriver hur patienten behöver förbättra sin förmåga att tro på sig själv så att han 

eller hon upplever att en förändring är möjlig. Här gäller det för rådgivaren att hjälpa 

patienten att sätta upp delmål som är formulerade efter vad han/hon tror är möjligt att uppnå.  

Situation B handlar om att patienten kan behöva en handlingsplan då framsteg för en 

förändring inte har skett, vilket kan bero på att patienten inte har prioriterat själva 

förändringen. Om en patient är i situation C visar det att rådgivaren bör ge relevant 

information, söka efter patientens ambivalens och se upplevelse av diskrepans. I denna grupp 

är det även viktigt att rådgivaren stärker patientens tillit till den egna förmågan. Den sista 

situationen handlar om att ge lite mer individuell handledning då patienterna som befinner sig 

i denna grupp ofta prioriterar annat. Därför är det viktigt att rådgivaren försöker reflektera 

över hur förändringen prioriteras i förhållande till annat. (Ibid.) 
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Miller & Rollnick (2003, s. 73) tar upp vikten av att förstå patientens ambivalens och hur 

viktigt det är för rådgivaren att förstå hans eller hennes uppfattning om angelägenheten för 

förändringen och tilltron till den egna förmågan. Det finns flera faktorer som påverkar tilltron 

till en beteendeförändring. Dels handlar det om hur man tidigare har lyckats genomföra en 

förändring, dels hur andra i liknande situation har klarat av att göra en förändring. Det handlar 

även om att veta hur man ska gå tillväga och om omgivningens stöd. (Brandell Eklund 2011) 

Miller & Rollnick (2003, s. 73) har använt sig av en enkel metod för att undersöka patientens 

tilltro till sin egen förmåga (se figur 2). Det är en linjal/skala som är graderad från 0-10 där 0 

är ”ingen tilltro” och 10 står för ”mycket stor tilltro”. Genom att be patienten att bedöma sin 

egen förmåga till att genomföra en förändring ger det ett bra utgångsläge för både rådgivaren 

och patienten att fortsätta diskussionen.  

 

Figur 2: Patientens tilltro till sin egen förmåga. 

Om patienten anger en siffra som är över noll kan rådgivaren fråga varför han eller hon valde 

just denna siffra och inte noll. På så sätt stimulerar rådgivaren patientens egna resurser och 

desto mer personen får berätta om sina resurser, ju mer stärks tilliten till den egna förmågan. 

(Brandell Eklund 2011) 

1.2.4 Alkoholvanor 
I dagens Sverige beräknas 360 000-500 000 personer missbruka eller vara beroende av 

alkohol, och man kan konstatera att missbruket och beroendet förekommer i stor utbreddhet 

alla samhällsskikt (Søøgard Nielsen, 2009 s. 20). År 2010 var det cirka 10 procent av 

kvinnorna och 16 procent av männen i Sverige som hade riskabla alkoholvanor (SFI 2011)  

Det finns idag ingen nationellt eller internationellt vedertagen definition på riskbruk av 

alkohol. Dock beskriver SFI (2011) riskbruk av alkohol som ett alkoholbruk som medför 

förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Statens folkhälsoinstitut 

har utfärdat riktlinjer för vad som anses som riskbruk av alkohol på en populationsnivå. Det är 

för män mer än 14 standardglas per vecka (där ett standardglas motsvarar 12 g alkohol) och 

för kvinnor mer än nio standardglas per vecka. Riskbruk föreligger även när en man dricker 
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mer än fyra standardglas vid ett och samma tillfälle, och en kvinna dricker mer än tre 

standardglas vid ett och samma tillfälle. Detta namnges som intensivkonsumtion. Vid ett 

riskbruk finns inga tydliga bevis för alkoholrelaterade skador, men då steget mellan liten risk 

till förhöjd risk är svårdefinierat och flytande har man valt att sätta dessa gränser. Hög 

alkoholkonsumtion kopplas till flertalet sjukdomar och man känner idag inte till någon helt 

riskfri konsumtion. 

För att en patient ska göra en förändring krävs det att han/hon ser att de vinnande effekterna 

överväger de förlorade effekterna av att göra en förändring (Brandell Eklund 2011). Som 

behandlare är det viktigt att hjälpa patienten med att formulera sina argument för en 

förändring och se till att patienten utforskar och förstår vad som är viktigt och värdefullt för 

just denne. Det är viktigt att inte argumentera mot en patient som är ambivalent då det 

kommer ge motsatt effekt, och är en fälla som bör undvikas eftersom en patient som är 

ambivalent vill bli bekräftad i sitt osäkra tillstånd, och förstå att det är normalt. (Ibid.) En 

behandlare kan använda sig av något som kallas ambivalenskors som utforskar patientens 

ambivalens.  

 

Figur 3: Patientens ambivalens. 

I den första rutan högst upp till vänster fyller patienten i de fördelar som finns i nuläget, dvs. 

att inte genomföra en förändring. Nedanför fyller patienten i de negativa sidorna med nuläget, 

dvs. att fortsätta som förut och inte ändra sitt beteende. I den höra rutan längst ner ska 
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patienten beskriva de negativa sidorna med en eventuell förändring och i den sista rutan, högst 

upp till höger beskriver patienten de positiva sidorna med att göra en förändring. 

Behandlarens uppgift är att bekräfta de olika sidorna, reflektera och förstärka det som talar för 

en förändring. (Ibid.)  

 

1.3 Forskningsläge  
SFI (2008) har sammanställt hur motiverande samtal kan användas inom områdena alkohol, 

tobak, droger, sexuellt riskbeteende, spelmissbruk, kost och fysisk aktivitet. De tar upp att 

samtalsmetodiken har en stor efterfrågan bland annat bland personal inom landsting, 

socialtjänst, statens institutionsstyrelse och kriminalvården där utbildningar ges. 

Utbildningarna är varierande och genomförs av anordnare med olika bakgrund. Det har 

utvecklats en kodningsmanual, ”Motivational Interviewing Treatment Integrity Code” (MITI), 

för motiverande samtal för att kvalitetssäkra att själva samtalet har en god tillförlitlighet och 

validitet. (Moyers, et al., 2003; se Statens folkhälsoinstitut, 2011) Genom MITI kan man 

jämföra rådgivares/behandlares samtalsbeteende före respektive efter utbildningen/träningen. 

Syftet med kodningsmanualen är att få återkoppling på sina motiverande samtal då samtalen 

spelas in, som en är viktig del för egen träning. Det har även utformats ett 

kodningslaboratorium på Magnus Huss klinik, sektionen för beroendeforskning vid 

Karolinska Institutet, för att säkerställa kvalitet i arbetet med motiverande samtal. Det har 

man gjort för att bibehålla och förbättra kvaliteten men även för att behålla kompetensen hos 

dem som utbildas, och för att labbet kan bli en viktig del av implementering och pedagogisk 

utveckling. (SFI 2011) 

 

Forskningen har visat att pedagogiken är viktig vid utbildningen av motiverande samtal, det 

vill säga att stor del av utbildningen ägnas åt att praktiskt få öva metodiken och att få 

feedback på sin progression. Det ger slutsatsen att det inte räcker med samtalsseminarium för 

att lära sig samtalsmetoden, utan att det behövs en två-tre dagars workshop där man får lära 

sig mer. För att uppnå bästa resultat har det visat sig att workshops med kompletterande 

handledning, grundad på systematisk återkoppling av rådgivares/behandlares inspelade 

klientsamtal gett god effekt. (Miller och Mount, 2001; et al., 2004 se Statens folkhälsoinstitut 

2011).  

 

Forsberg (2001) har skrivit en rapport på uppdrag av CAN (Centralförbundet för alkohol- och 
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narkotikaupplysning) och SAD (Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning) om 

motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem. Forsberg tar upp olika studier som har 

bedrivits kring motiverande samtal i sin rapport, bland annat Project Match-studien där syftet 

var att se om olika typer av klienter tillgodogjorde sig motiverande samtal, kognitiv 

beteendeterapi (KBT)1 respektive 12-stegsbehandling2 olika bra. Forskarna i Project Match-

studien kom fram till att klienterna förbättrades i alla tre behandlingar och därigenom att alla 

tre behandlingar hade gett lika god effekt. Där gav en kort behandling av motiverande samtal 

lika bra effekt som en längre 12-stegsbehandling respektive kognitiv beteendeterapi. I studien 

framgick det även att motiverande samtal var mer ekonomiskt fördelaktigt för stora 

patientgrupper till skillnad från de andra två behandlingsmetoderna. (Project Match research 

group, 1997 och 1998; Stout, 1999; Holder et al. 2000 se Forsberg 2001) En svårighet att 

tolka resultatet i Project Match-studien skulle kunna vara att patienterna hade någon anhörig 

med under de motiverande samtalen som kan ha påverkat resultaten av samtalen. I Project 

Match-studien framgick det även att klienter med lägre alkoholkonsumtion sannolikt 

förbättrades mer av motiverande samtal jämfört med klienter med mycket 

alkoholproblematik. Dock förbättrades båda grupperna av motiverande samtal.  

Miller och Rollnick (2003) tar upp motiverande samtals begränsningar då samtalsmetodiken 

inte ännu är tillräckligt framforskad och etablerad vilket gör att det inte finns tillräckligt 

dokumenterat hur eller varför metoden skulle kunna tänkas fungera. De tar även upp att 

motiverande samtal inte är en mirakelkur som svarar för alla behandlings- och 

beteendeförändringsproblem och ställer sig frågande till vilka grupper som skulle ta till sig 

motiverande samtal bäst. I deras bok tar de upp en omfattande studie som visade att personer 

som fick behandling av alkoholproblem visade ingen skillnad gentemot motivationshöjande 

terapi beroende på grad av alkoholmissbruk, sociopati, åtföljande psykologiska problem eller 

kognitiva brister. Samma studie visade även att aggressiva människor tog till sig motiverande 

samtal mer än vad mindre aggressiva människor gjorde, som fick något bättre effekt av 

kognitiv- eller 12-stegsinriktad behandling.  

                                                            
1 KBT är en teknik för att lära sig förändra sitt beteende och sitt sätt att tänka (Sundell 2007) 

2 12‐stegsbehandling (minnesotamodellen) har synen på alkoholism som en kronisk sjukdom som är 
utgpngspunkt för AA (Anonyma alkoholister). Modellen kan ses bl.a. som en indtroktuion till patientens 
fortsatta engagemnag I AA (Nationalencyklopedin) 
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I en metaanalys som nyligen publicerats har forskare sett att motiverande samtal som 

komplement till annan behandlingsform har den bästa effekten gällande beteendeförändring 

(Forsberg 2006). Det har visat sig att patienterna blir mer aktiva och motiverande i 

efterföljande behandling. Genom metaanalysen har det även visat sig att motiverande samtal 

som enda behandlingsinsats även har goda effekter vid livsstilsbeteende som till exempel hög 

alkoholkonsumtion, narkotikabruk, dåliga mat-och motionsvanor samt riskbeteende vid 

HIV/AIDS (Ibid). 

En annan nyligen publicerad metaanalys av sammanlagt 72 studier har visat på motiverande 

samtals effekt jämfört med enbart traditionell rådgivning (att ge information och råd). Det har 

visat sig ge bättre effekt för patienter vid behandling av sjukdomar som diabetes, högt 

blodtryck, höga blodfetter och astma samt vid behandling av bulimi, alkoholproblem, 

användning av droger, att öka patientens fysiska aktivitet och att ändra mat- eller tobaksvanor. 

(Forsberg 2006) 

I en studie av Monti et al. (2007) har effekten av motiverande samtal med feedback och 

återkoppling hos unga vuxna som har alkoholproblem jämförts. Det var 198 deltagare med i 

studien i åldrarna 18-24 år, där de antingen befann sig på sjukhus för att få hjälp med sina 

alkoholproblem eller uppfyllde kriterierna att ha alkoholproblem. Studien följde upp 

deltagarna vid sex och tolv månader. Interventionen gick ut på att deltagarna slumpmässigt 

delades in att antingen få motiverande samtal som även inkluderade feedback eller endast 

personlig återkoppling. Alla deltagare fick även telefonkontakt en månad och tre månader 

efter studiens början. Resultatet av studien visade att sex månader efter interventionen drack 

gruppen som fick motiverande samtal på färre dagar och konsumerade mindre alkohol när de 

väl drack jämfört med gruppen som endast fick personlig återkoppling. När det sedan gjordes 

en uppföljning efter tolv månader kvarstod effekten. Slutsatsen av studien visar att 

motiverande samtal som insats för ungdomar som konsumerar stor mängd alkohol minskar sin 

konsumtion. 

Wongpakaran, Petcharaj, Wongpakaran, Sombatmai, Boripuntakul & Intarakamhaeng (2011) 

har undersökt effekten av motiverande samtal över telefon på personer med alkoholproblem. 

Sextio alkoholmissbrukande individer deltog i studien, trettio av dem i en interventionsgrupp 

och resterande trettio i en kontrollgrupp. I interventionsgruppen fick deltagarna motiverande 

samtal över telefon, kombinerat med andra stöttande tekniker. Kontrollgruppen fick 

mailutskick innehållandes hälsorekommendationer. Varje deltagare i interventionsgruppen 
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fick under sex veckor samtalsterapi över telefon, 20-30 minuter per tillfälle. Under samma 

tidsperiod fick deltagarna i kontrollgruppen ett mail i veckan. En utvärdering av studien 

genomfördes vid vecka 0, 6 och 18, där man undersökte förändringen av alkoholkonsumtion, 

både vad gällde kvantitet och frekvens. Man jämförde också förekomsten av ångest och 

depression samt självkänsla mellan de båda grupperna. Efter 18 veckor visade studien att 

alkoholkonsumtionen var betydligt lägre i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. I slutet 

av vecka sex hade 37,3% av deltagarna i interventionsgruppen, jämfört med 11,8% av 

deltagarna i kontrollgruppen, minskat sin alkoholkonsumtion. Däremot skedde ingen 

förändring mellan vecka sex och 18. Studien visade inte på någon skillnad i förekomsten av 

ångest, depression och självkänsla mellan de båda grupperna över tid. Den visade inte heller 

att dessa faktorer hade någon inverkan på alkoholkonsumtionen i någon av grupperna. Ett 

vanligt förekommande rapporterat problem i interventionsgruppen var tekniska 

komplikationer. Resultatet visar på en effektiv minskning av alkoholkonsumtion, vad gäller 

kvantitet och frekvens, bland alkoholmissbrukande individer som fick behandling genom 

motiverande samtal över telefon. Interventionen var dock inte helt enkel eller problemfri att 

genomföra. Man såg att effekten av behandlingen varade i minst tre månader. 

 

Beckham (2007) har gjort en studie riktad till människor med riskfyllt drickande på 

landsbygden. Studien baserades på en behandlingsgrupp som fick ett motiverande samtal och 

en kontrollgrupp som inte fick någon behandling. Beckham kunde se en signifikant minskning 

av drickande hos de personer som fick motiverande samtal som en intervention jämfört med 

de personer som inte fick någon behandling. Studien visade även att behandlingsgruppen 

förbättrade sina levervärden jämfört med kontrollgruppen.  

1.3.1 Motiverande samtal som tillägg till andra behandlingsmetoder 
Miller och Rollnick (2003) beskriver hur motiverande samtal från början inte var en egen 

isolerad metod utan snarare som en förberedelse för fortsatt behandling just för att höja 

motivationen och initiera till förändring. Idag visar studier på att motiverande samtal kan 

fungera som en enskild metod då det har visat sig att förändring har skett ganska snart efter en 

eller två motiverande samtal utan efterföljd av behandling. Dock tyder dessa tidiga effekter på 

att metoden kanske fungerar bäst vid en första konsultation för att höja patientens motivation 

och sedan introducera andra behandlingsmetoder. (Miller & Rollnick 2003, s. 46)  
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Brown och Miller (1993) fann hur en kognitiv beteendeterapi-behandling och 12-

stegsbehandling ger ökade effekter med motiverande samtal som tillägg. Genom en session 

med motiverande samtal visade studien hur patienternas alkoholkonsumtion minskade efter en 

uppföljning tre månader efter behandlingen avslutats.  

1.3.2 Sammanfattning av forskningsläge 

En stor del av forskningen fokuserar kring fördelarna med motiverande samtal, och ger därför 

inte en helt objektiv bild av samtliga effekter av metoden. Det framkommer i flera av 

studierna att motiverande samtal fungerar som bäst i början av en behandling, alternativt som 

komplement till andra metoder, såsom kognitiv beteendeterapi och 12-stegsbehandling. Det 

saknas forskning på effekterna av motiverande samtal som självständig metod, varför det är 

svårt att uttala sig om motiverande samtal ens är en egen behandlingsmetod. Brister i de ovan 

sammanfattade studierna är att de många gånger innefattade ett snävt urval. Ett större urval 

hade ökat studiernas trovärdighet. Även medicinering och personernas mentala tillstånd kan 

ha påverkat resultatet av studierna. Dessa brister i kombination med luckor i forskningen 

ligger till grund för denna uppsats, där förhoppningen är att kunna bidra med nya 

infallsvinklar. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att ta reda på hur arbetet med alkoholproblem genom motiverande 

samtal ser ut. Speciellt fokus lades vid behandlingsprocessen och resultatet av den.  

Hypotesen var att motiverande samtal initialt har en positiv effekt i arbetet med 

beteendeförändringar, i detta fall alkoholproblem, men att det i många fall är nödvändigt att 

komplettera behandlingen med en eller flera andra metoder. 

• Vilka kan möjligheterna vara med motiverande samtal inom behandling av 

alkoholproblem? 

• Vilka kan svårigheterna vara med motiverande samtal inom behandling av 

alkoholproblem? 

• Hur ser framtidsprognosen ut för en person som behandlats för alkoholproblem genom 

motiverande samtal? 

• Hur ser effekten av motiverande samtal ut under en pågående behandling? 
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2. Metod 
2.1 Val av metod 

Efter grundligt övervägande valdes en kvalitativ metod i uppsatsen. Ämnet för studien, samt 

djupet som önskades nås, förutsätter information som endast kan framkomma genom samtal 

med människor som är väl insatta i alkoholproblematik och motiverande samtal som 

samtalsmetodik. Här skulle inte en kvantitativ ansats kunna ge de nyanser i svaren för att på 

ett så seriöst sätt som möjligt få en verklig uppfattning av arbetet med motiverande samtal 

som en kvalitativ ansats kan ge. Ämnet är i sig mycket komplext, och det är nyanser i 

personers subjektiva upplevelse som önskades finnas, snarare än numeriska svar som visar 

svart på vitt. Där den kvantitativa metoden beskriver fenomenets utbredning beskriver den 

kvalitativa metoden fenomenets egenskaper på ett grundligt sätt (Kjaer Jensen 1991, s. 6). 

Detta tycktes som den mest lämpliga metoden då studien önskade undersöka en behandling av 

en problematik som involverar flertalet människor som var och en har sin egna unika 

livssituation. Detta påverkar med största sannolikhet en behandlares uppfattning av metodens 

effekt. Den kvalitativa metoden syftar till att förstå hur människor föreställer sig världen och 

på vilket sätt de tillskriver sin tillvaro mening. Gemensamt för de existerande kvalitativa 

metoderna är att de har ett intresse för det individuella, samt att gå på djupet för att finna 

information från ett fåtal individer. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104 f.) Dessa aspekter kan 

vara svåra att fullt ut undersöka genom rangordnade svarsalternativ i en enkät.  Utifrån detta 

har fokus riktats mot litteratur rörande kvalitativ metod, varpå modellen utvärderades, öppna 

frågor som undersöker ämnet för uppsatsens frågeställningar formulerades, samt information 

om hur resultaten skulle tolkas inhämtades. 

2.2 Urval 
Enligt Knutsson (2008, s. 8) ska urvalet ske strategiskt snarare än slumpmässigt då man kan 

handplocka individer, vilket gör att man får olika sidor och kvalitéer av det fenomen man vill 

undersöka. Utifrån frågeställningarna kontaktades fem personer, tre kvinnor och två män som 

arbetar med motiverande samtal inom behandlingen av alkoholproblem. Tre av dessa personer 

arbetar med motiverande samtal på beroendemottagningar som en del av den behandling som 

människor med alkoholproblem erbjuds. Den första personen arbetar som psykoterapeut och 

kom i kontakt med motiverande samtal under sin utbildning i kognitiv beteendeterapi. Den 

andra personen som intervjuades är mentalskötare i botten och arbetar nu som case manager 

och tar emot människor med alkoholproblem. Den tredje personen arbetar som enhetschef och 
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är i grunden sjuksköterska, till det har hon utbildning i psykoterapi3, kognitiv beteendeterapi 

och motiverande samtal. Alla tre beroendemottagningar tar emot patienter dagligen som har 

en alkoholproblematik, med vilka de arbetar med motiverande samtal som en del av 

behandlingen, men även andra behandlingsformer. Problematiken ser olika ut för varje individ 

men gemensamt för alla tre mottagningar är att oavsett grad av alkoholproblem går det att få 

behandling på mottagningen. En hälsopedagog som arbetar på Alkohollinjen kontaktades 

även, dit folk ringer vid oro, frågor och uttalad problematik kring alkohol. Hälsopedagogen 

arbetar som rådgivare och försöker över telefon att motivera personerna till att begränsa sitt 

drickande och det sker till övervägande del genom motiverande samtal. Även här kan andra 

behandlingsformer, så som kognitiv beteendeterapi och återfallsprevention utgöra en del av 

behandlingen i den telefonbaserade terapin. Den sista personen som intervjuades arbetar på 

Karolinska Universitetssjukhuset. Han är utbildad beteendevetare med 

påbyggnadsutbildningar i psykoterapi, kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal. 

Behandlingen bygger till störst del på motiverande samtal, men även här alterneras metoden 

med andra behandlingsformer. Gemensamt för personen på Alkohollinjen och personen som 

arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset är att de utbildar andra människor i motiverande 

samtal. Att intervjupersonerna i undersökningens intervjuer skulle tillhöra samma 

yrkeskategori var inget krav som ställdes, utan istället låg fokus på metodiken motiverande 

samtal som personer från olika yrkeskategorier kan vara utbildade och arbeta inom, samt att 

problematiken de arbetar med är kopplad till alkohol. Här önskades finna personer som kan ge 

djup och rik information om personerna de behandlar; problematikbild och vad som kan 

tänkas påverka den, för att sedan kunna observera ur ett ”inifrånperspektiv” (Hassmén & 

Hassmén 2008. s. 105). 

2.3 Genomförande 
Efter formulering av syfte och frågeställningar har en intervjuguide sammanställts som 

speglar det som önskas tas reda på i studien, och som utgör en plattform för intervjupersonens 

svar, tolkningar och argument. Via kommunens beroendecentrum förmedlades kontakter till 

stadens olika beroendemottagningar som kontaktades och tillfrågades om intresse fanns att 

ställa upp för en intervju. Utöver beroendemottagningarna kontaktades även Alkohollinjen 

och Karolinska Universitetssjukhuset från vilka två personer ställde upp på att bli intervjuade. 

                                                            
3 Psykoterapi är ett möte mellan terapeut och patient där fokus ligger på att söka förståelse för den unika 
individen snarare än att följa i förväg uppställda manualer (Riksföreningen Psykoterapi Centrum) 
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Efter genomförda intervjuer och ljudupptagning med diktafon transkriberades dem, därefter 

gjordes analys och resultatsammanställning. Utifrån resultaten fördes en diskussion kring 

hypotes, syfte och besvarade frågeställningar.  

 

2.4 Intervjuteknik 

En intervjuguide användes där frågor strukturerades upp för att enkelt kunna följa, samt även 

följdfrågor som eventuellt skulle kunna dyka upp under intervjun. Enligt Kvale (1997 s. 133 

ff.) utgör en sådan intervjuguide en bas för de frågor och teman som ska finnas med i 

intervjun. Knutsson (2008 s. 2 ff.) tar upp fördelarna med intervju som metodik då det blir 

flexibilitet i intervjuprocessen, det blir hög svarsfrekvens och intervjuaren har kontroll över 

intervjusituationen. Enligt Kvale (1997 s. 133 ff.) ska intervjuaren ställa följdfrågor och 

lyssna in vad intervjupersonen har att säga samt att se till så intervjupersonen känner sig 

bekväm. Att vara två som intervjuar, som i denna studie, möjliggjorde ett samarbete kring 

frågor och följdfrågor som kunde tänkas uppstå. Intervjupersonernas arbetsplatser utgjorde 

arenan för intervjuerna, där de själva fick välja rum. Detta skapade en avspänd miljö som 

gjorde att intervjupersonerna kände sig bekväma och kunde gå djupare in i samtalet. Det 

nackdelar som kan ses med intervju som metod är intervjupåverkan, dvs. att det alltid finns en 

risk att intervjupersonen av olika anledningar känner sig påverkad under samtalet att ge ett 

visst svar. Det finns även en avsaknad av anonymitet, då samtalet spelas in, samt att de som 

intervjuar besöker intervjupersonens arbetsplats och vet vem personen är. Inför varje intervju 

frågades om lov om att spela in intervjun, intervjupersonerna informerade om att det var okej 

att ställa frågor när hon/han ville samt att han/hon är välkommen att ta del av studien när den 

är klar. I uppsatsen nämns inte namnen på intervjupersonerna utan dem ges en varsin bokstav 

så att det fortfarande är lätt att följa med i läsningen.  

 

2.5 Reliabilitet och Validitet  
Hassmén och Hassmén (2008, s. 135) tar upp hur reliabiliteten och validiteten används inom 

kvalitativ forskning. De diskuterar hur dessa två uttryck används på lite olika sätt, där man till 

exempel använder uttrycken tillförlitlighet, pålitlighet och upprepbarhet istället för reliabilitet 

och validitet, till skillnad från i kvantitativ forskning. Silverman (2000; se Hassmén & 

Hassmén 2008) beskriver att även om det inte finns mätningar i den kvalitativa forskningen 

finns det uttalanden i intervjuerna samt gester och rörelser i de observerade situationerna som 
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går att bedöma kvalitativt. På så sätt går det att jämföra forskarens bedömningar med varandra 

och om överrensstämmelsen är hög, är reliabiliteten hög. Inför genomförandet av intervjuerna 

skapades en intervjumall (se bilaga) som har använts i alla intervjuer. Detta i kombination 

med att intervjuerna spelades in ökar reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten och 

pålitligheten. Andra forskare skulle kunna använda sig av samma material och få ungefär 

samma resultat. Validiteten i kvalitativ forskning handlar om stabilitet och pålitlighet där 

överförbarhet diskuteras i den kvalitativa forskningen. Syftet är ofta att studera det unika och 

särskiljande i just den miljön eller grupp som undersöks. (Ibid. s.155 ff.) Mycket tid har 

ägnats åt att transkribera intervjuerna för att kunna tolka och analysera dessa i 

diskussionsdelen och få ut så mycket som möjligt av intervjupersonerna. Intervjufrågorna 

testades i en pilotstudie innan de riktiga intervjuerna genomfördes, just för att se att dessa 

fungerade och stämde överens med syftet med studien. Pilotstudien genomfördes med hjälp 

av två anhöriga som fick simulera att de arbetade som behandlare inom motiverande samtal. 

Vid några tillfällen hade intervjuerna kunnat bli bättre om bara en person hade genomfört 

intervjun. Det faktum att två intervjuade i samtliga intervjuer kan ha påverkat svaren, både i 

negativ och positiv riktning. Styrkan med att vara två är att man möjliggör ett samarbete kring 

frågorna och kan fylla i och hjälpa varandra. Svårigheten kan vara bland annat att 

intervjupersonen får olika relation till dem som intervjuar och kanske väljer att föra en dialog 

mer med en av intervjuarna. 

2.6 Pålitlighet  
För att styrka studiens pålitlighet behandlas här nedan några begrepp som har tagits hänsyn 

till under arbetes gång. 

Trovärdighet: Då forskaren själv blir ett instrument i en kvalitativ undersökning förutsätts att 

han/hon är trovärdig för att forskningskonsumenten ska kunna känna förtroende för just 

trovärdigheten i det som undersöks. Det kan ibland vara lämpligt att forskaren redovisar sitt 

förhållande till det undersökta fenomenet och forskningsdeltagarna. (Ibid. s. 15) Åren på 

hälsopedagogprogrammet har gett goda kunskaper i hälsa såväl som ohälsa, på det fysiska och 

mentala planet. Stor del av utbildningen fokuserar på beteendeförändring, vilket är kärnan i 

arbetet med motiverande samtal. Därav är behandling av alkoholproblem ett potentiellt arbete 

efter erhållen examen.   

Överförbarhet: Med överförbarhet hos data menas generaliserbarhet när det kommer till 

andra grupper och situationer. Det är inte självklart att det alltid går att generalisera när det 
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kommer till kvalitativ forskning, men forskningskonsumenten ska ha tillgång till så pass 

mycket rik och beskrivande data att han/hon själv kan avgöra om resultaten är överförbara till 

andra sammanhang. (Ibid. s. 159) Då behandlare från flera olika mottagningar har fått komma 

till tals i denna studie finns rimlighet i att efter genomförd studie kunna generalisera en del 

kring alkoholproblematik. 

Stabilitet: Stabiliteten av data innebär att det som studeras är stabilt till sin karaktär, över tid, 

förhållanden och situationer. Ett sätt att utvärdera stabiliteten i en studie kan vara att utifrån 

samma frågeställning låta två arbetslag undersöka fenomenet, samtidigt som man för en 

diskussion kring processen. (Ibid. s. 159) Här har grupphandledningen för uppsatsen bidragit 

med stabilitet, då andra ögon under hela arbetets gång har varit med och granskat. Vid 

intervjutillfällena har båda deltagit, för att sedan tolka resultaten på mest möjliga stabila vis. 

Konfirmering: Konfirmering av data kan utvärderas genom en så kallad audit trail. Det 

innebär att man under hela forskningsprocessen samlar in information för att utomstående 

forskare ska kunna utvärdera forskningsprocessen som helhet, och om dess resultat och 

slutsatser är trovärdiga. Den önskade neutraliteten uppnås när två eller flera av varandra 

oberoende personer tycks samstämda. (Ibid. s. 159) Även här tillför grupphandledningen 

trovärdighet. 

2.7 Triangulering 
Vid triangulering använder man sig av fler utgångspunkter för att öka trovärdigheten. (Ibid. s. 

156) Det finns olika former av triangulering som nedan kortfattat beskrivs. Vid 

datatriangulering vill man säkerställa överensstämmelse i data. Detta görs genom att samla in 

data om samma fenomen vid flera olika tillfällen (Ibid. s. 156 ff.) För att säkerställa 

överenskommelse i data kan man använda sig av datatriangulering. Detta görs genom att 

samla in data om samma fenomen vid olika tillfällen. I denna kvalitativa ansats har 

datatriangulering tillämpats då samma fenomen har undersökts vid fem olika intervjutillfällen 

samt resultat som presenterats av tidigare forskningsstudier, på hemsidor och litteratur.  

2.8 Innehållsanalys 
För att lättare hantera stora mängder ostrukturerad data föreslår Bodgan och Biklen (1982) två 

metoder: the cut-up-and-put-in- folders approach och the file-card system. 

Tillvägagångssättet i the cut-up-and-put-in- folders approach är att dela in sin text i så kallade 

textenheter för att sedan gruppera textenheter med liknande egenskaper i olika kluster. 
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Härefter kombineras klustren till en hierarki utifrån fenomenet som önskas undersökas. I 

denna studie valdes att arbeta i linje med denna metod. I file-card-systemet grupperas 

textenheterna genom att först numrera varje dokument och varje mening i en intervju, sida för 

sida. (Côté, Salmela, Baria & Russell 1993) I denna analys har stävan varit att hitta en röd tråd 

i det material som har framkommit efter intervjuerna, där en systematisk undersökning efter 

textenheter har gjorts. Dessa små ”bitar” text har en betydelse för denna studie där även 

betydelsefulla fenomen kan komma fram som egentligen inte var förväntade från början. 

Därefter har dessa textenheter kombinerats i kluster, det vill säga kategorier och teman som 

speglar syftet med studien och sedan bildat denna hierarki av kluster. Under intervjuerna har 

intervjupersonerna fått komma till tals och prata om det som kanske inte var relevant till en 

början för denna studie, men som under analysen har varit värdefullt. Mycket av det 

intervjupersonerna sa i intervjuerna fanns det ingen föraning om att de skulle ta upp, men när 

det väl kom fram behövde det få en plats i hierarkin och har därmed en betydande roll i 

studien. Arbetssättet har varit induktivt under analysen, det vill säga ”nedifrån-upp”, och till 

en viss del deduktivt där man jobbar mer ”uppifrån-ned”, som till exempel användes då 

resultatet har passats in i en mall/figur som matchar frågeställningarna (Patton 2002). Genom 

enbart deduktiv analys hade studien kunnat bli en aning tunn eftersom poängen med kvalitativ 

metodik är att människor svarar inte bara på det man frågar dem om, utan oftast mycket mer 

utförligare och djupare. Därför har valet fallit mer på att analysera induktivt, för att få en 

djupare förståelse. (Patton 2002)                                                                                                                                                   

3. Resultat  
Resultaten kommer att presenteras med utgångspunkt i hypotes, syfte och frågeställningar. 

Härigenom gås djupare in i teman som har framkommit under databearbetningsprocessen. 

Strukturen kommer att vara tematisk och kategorisk och resultatet kommer att redovisas 

objektivt. Figur 4 beskriver teman och dessas undergrupper. 
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Figur 4: Resultatpresentation 

3.1 Möjligheter med motiverande samtal 

3.1.1 En första kontakt  
På de mottagningar där intervjuerna med intervjupersoner har ägt rum användes motiverande 

samtal som en ingång att etablera en kontakt med en patient. Till en början användes metoden 

för att utreda alkoholproblematikern. Intervjuperson B säger:  

”Ja, det är, alltså det fungerar nästan alltid skulle jag vilja säga, i början av en kontakt.”  
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Metoden används för att informera patienten om behandlingsmöjligheter som kan komma att 

bli aktuella i en fortsatt behandling. I vissa fall kan ett till tre motiverande samtal räcka för att 

ge personen en verktygslåda att arbeta med själv. Intervjuperson E tar upp:  

”Det finns ju då behandlingsinsatser som visar att MI som enda intervention tillexempel vid 

problem med kost, motion, rökning, riskabla alkoholvanor ibland kan vara framgångsrikt. 

Patienterna kan utifrån att man inser från sitt eget sätt att se på saken att det här är viktigt 

för mig. Och de här sätten ska ändå kunna passa mig att göra. Många patienter har 

kompetensen att redan efter ett till tre samtal gå vidare och klara förändringen på egen 

hand.” 

3.1.2 Ett annorlunda sätt att tänka 
I flera av intervjuerna framkom att intervjupersonerna upplevde att man traditionellt inom 

vården och specifikt rörande livsstilsfrågor har sagt till patienter hur det ska leva sina liv 

snarare än att ha utforskat deras egna tankar. Istället för att argumentera och komma med 

pekpinnar försöker man i motiverande samtal hitta en väg runt för att hjälpa patienten att 

komma med ett beslut där han/hon får vara experten. Intervjuperson A beskriver att:  

”Traditionellt inom vården har man alltid talat om för folk, det här gäller ju inte bara 

beroende utan det gäller ju också vårdcentraler, att du bör röra på dig mer och gå ner i vikt 

och tandläkaren säger att du måste använda tandtråd.”  

Intervjuperson B säger:  

”När jag började inom det här för jättemånga år sen då var det ju liksom väldigt alltså… Då 

skulle man jaga narkomaner på stan, man skulle tala om för folk hela tiden vad som är rätt 

och fel, man var fullmatad med hur farligt allting var, och så kom nån så satte man sig med 

personen och liksom bara pepprade med alla de här sakerna. Idag gör man inte ju inte det.”  

Motiverande samtal beskrevs i intervjuerna som ett empatiskt förhållningssätt till patienten 

och dennes problematik. Metoden upplevdes som lyssnande, framkallande och respektfull, 

faktorer som bidrar till att framkalla de inre resurserna hos en person. Intervjuperson E 

beskrev sin upplevelse av arbete med motiverande samtal och alkoholproblem genom en 

metafor;  

”Det handlar kanske mer om att man bjuder upp till dans snarare än att man brottas med 

patienten.” 
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I intervjun med intervjuperson D beskrevs att en ”aha-upplevelse” ofta uppstår när patienten 

kommer till insikt om vad han/hon kan använda sina resurser till att göra. Metoden kan enligt 

intervjupersonerna förstärka patienten till att hantera sitt alkoholsug bättre.  

3.1.3 Allmänna möjligheter 
Intervjuperson E berättade om att motiverande samtal är en evidensbaserad metod där många 

studier har gjorts. Han ansåg även att metoden inbjuder till ett samtal med öppna och 

utforskande frågor som kan leda till att patienten hittar sina egna skäl till att göra en 

förändring:  

”Jag bjuder in patienterna till att utforska det här och där patienten kanske själv, lite 

trevande, berättar om nackdelar med alkoholvanorna han har nu. Men också, patienten 

lyssnar mycket mer till än om jag ska som expert tala om hur det är. Vi har behov av att 

upptäcka själva.” 

 Då många patienter med alkoholproblem även upplever en problematik inom andra 

livsstilsrelaterade områden, såsom kost, motion och rökning, ansåg E att motiverande samtal 

är en metod som kan tillämpas även här, och med andra ord kan användas brett. Möjligheter 

med motiverande samtal som lyftes under intervjuerna var att motiverande samtal handlar om 

att komma till insikt om livsstilsförändringar och att metoden ger patienten tekniker för att ta 

beslutet att sluta dricka. De öppna frågorna som metoden innebär låter patienten reflektera 

upplevde våra intervjupersoner, och flera av dem nämnde att motiverande samtal är ett 

bemötande.  

3.2 Svårigheter med motiverande samtal 

3.2.1 Inte framgångsrik som egen metod  
Många av patienterna som kommer till de mottagningar som besöktes har år av djupt 

alkoholmissbruk bakom sig, vittnade intervjupersonerna om. De vet många gånger inte hur ett 

nyktert liv ser ut, eller hur de ska komma dit. Samtliga intervjupersoner ansåg att i dessa fall 

kan motiverande samtal vara en svår metod att arbeta med, då den kräver både motivation och 

färdigheter hos patienten. Intervjuperson C ansåg att med dessa patienter med ett tyngre 

missbruk bakom sig behöver man ibland vara auktoritär och ge råd, i motsats till principerna 

bakom motiverande samtal. Intervjuperson E bekräftar även detta: 

 ”Visst kan jag ha utifrån ett MI-perspektiv, som en första nyckelfråga ” hur vill du nu göra 

när du beslutar dig för att bli nykter?”, ” vad har du för tankar och idéer om vad som kan 
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vara ett bra sätt att genomföra den förändringen?” Jag har den optimistiska, nyfikna 

hållningen på patienten. ”Vad vill du göra, vad har du provat förut?” Men ibland kanske jag 

måste vara beredd också när patienten uttrycker ” ja vad kan jag göra mer då, jag är lite 

osäker?” ”Det här med suget har jag aldrig lärt mig att hantera riktigt” Då måste jag vara 

beredd som terapeut eller behandlare eller som sjuksköterska eller som läkare att gå in,” jag 

har några idéer, ska jag berätta?” Och DÅ måste jag kanske kunna erbjuda de här handfasta 

handlingsinsatserna för att fylla på med verktyg, och där tycker jag att MI ibland har en 

benägenhet att inte vara så uppmärksam på att färdighetsbrister kan vara ett hinder även om 

man är motiverad” 

 Intervjuperson E tog även upp hur vanligt det är att personer i omgivningen ger råd:  

”Vi känner igen det från skolan, vi känner igen det från vårt privata liv, vi känner igen det 

från mötet med hälso- och sjukvård ibland. Alltså ibland kan man hamna i en situation 

tillexempel att man har beslutat sig för att jag ska sluta röka på fredag ”Jag har äntligen 

kommit till beslutet av min inre upplevelse” Sen på fredagen råkar jag träffa en kollega 

kanske ”Hur har det gått med ditt rökstopp? Du har ju pratat om det ett tag” ”Ja, jag vet inte 

riktigt, jag är på väg att komma till ett slut nu” kanske man säger. ”Jag vill inte riktigt 

offentliggöra det, men jag är på väg att komma till ett beslut.” ”Ja men har du inte slutat 

ännu?” kanske kollegan säger, ”Det borde du väl ha förstått att det är dags för dig att göra, 

du borde sluta av de här och de här skälen”, och plötsligt hamnar man i en situation att man 

börjar motargumentera och backar i sin motivation, därför att man utsätts för de här 

övertalningsförsöken” 

 Även intervjuperson A sa att ibland måste man ge råd. Intervjuperson B berättade att det är 

lätt att komma med lösningar och börjar påverka, även om tanken från början var att inte göra 

det:  

”Det är otroligt lätt alltså. Det liksom gör vi bara av rent reflekt… Så fort vi ska hjälpa 

någon kommer vi med lösningar och det liksom. Så det gäller att, det gäller att kunna tänka 

rätt där.”  

B berättade vidare att då många patienter har en psykossjukdom i kombination med sitt 

missbruk är motiverande samtal som egen metod inte tillräcklig. Flera av personerna han 

arbetar med placeras initialt på institution för avgiftning av alkohol och eventuella andra 

droger, och det arbetssättet tyckte han var så långt ifrån motiverande samtal man kan komma. 
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Bland dessa patienter kan även en hel del aggression förekomma, och i dessa lägen är det 

viktigt att snabbt kunna växla behandlingsmetod, vilket också kräver att personalen som 

arbetar på mottagningen besitter kunskaper i olika behandlingsmetoder. B uttryckte att en 

kombination av behandlingsmetoder (motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi och 

psykoterapi) hjälper till att skapa relationer. Intervjuperson E sa i likhet med detta att 

motiverande samtal kan vara en form av förbehandling vid alkoholproblem, vidare beskriver 

han:  

”MI kan ibland räcka som enda insats, men inte självklart. Där finns det en begränsning med 

MI. Det har funnits ibland en viss optimism om att MI skulle kunna vara tillräcklig som 

behandlingsinsats. Det kan stämma i vissa lägen, men inte, inte fullt ut.” 

Intervjupersonerna berättade att motiverande samtal inte fungerar som enda behandlingsform, 

att de ibland upplever att det inte fungerar genom ett helt samtal, utan att andra 

behandlingsformer kan behöva blandas in och ta vid. Här berättade intervjuperson A att hon 

anser metoden inte är en behandlingsform.  

3.2.2 Motivation en förutsättning  
Intervjuperson A ansåg att motiverande samtal inte är tillräcklig som metod om patienten inte 

är motiverad till förändring. På hennes mottagning erbjuds patienter som inte är tillräckligt 

motiverade att gå på föreläsningar för att hitta sin motivation. Därefter följer behandling i 

form av motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi, psykoterapi och 12-stegsbehandling.  

Intervjuperson B berättade att han använder motiverande samtal för att motivera patienter att 

gå in i behandling. Den behandlingen är i sin tur ofta av något annat slag än motiverande 

samtal; kognitiv beteendeterapi eller psykoterapi. Även intervjuperson D uttryckte att 

motiverande samtal fungerar på just dem som är motiverade och nått en annan nivå:  

”Asså, doktorn och jag har suttit med en kvinna i 80-års ålder och vi har försökt med MI i ah, 

flera månader men det funkar liksom inte, det har inte funkat. Men det som funkar det är det 

att, hon fick ett magsår så hon åkte in jättedålig med ambulans och fick ligga inne på medicin. 

Sen kommer hon tillbaka hit och då så är nuläget att MI funkar jättebra på henne för nu har 

hon nått en annan nivå själv.” 

 

3.2.3 Brister i utbildningen  

Intervjuperson B ansåg att kursen han fått gå i motiverande samtal var alltför kort. 
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Intervjuperson E som själv arbetar med utbildning i motiverande samtal uttryckte också att 

han tycker att grundkursen som hålls för att utbilda vårdpersonal är för kort:  

”Alltså vi har börjat ändra uppfattning om det och är benägna nu att kanske tycka att 

grundkursen bör förlängas, tre dagar kanske, och sen borde vi kanske ha tre till fyra boost it-

tillfällen.”  

Vidare ansåg han att färdighetsbristerna som kommer med detta kan utgöra en svårighet i 

arbetet med motiverande samtal. E sa att motiverande samtal kräver mycket träning, och att 

det inte ges tillräckligt med tid i kursen till att nå bemästringsnivå:  

”Det kom en studie från kriminalvården för något halvår sen som fick oss att tänka efter, som 

visade att det var ingen skillnad mellan kontrollgruppen av kriminalvårdare och den MI-

tränade grupp av kriminalvårdare, vad det gäller förändring utav patienternas och 

klienternas alkoholvanor, och det överraskade många därför att kriminalvården har 

implementerat MI mycket ambitiöst. Det visar då att, när man mätte färdigheter hos 

kriminalvårdare som använder sig utav MI, var det att de hade inte nått bemästringsnivån 

ännu, och då fick man ingen effekt. Mycket på grund utav att vi måste betrakta MI som en 

svårare metod att lära sig än vi har trott. Och att det alltså kräver lång träning” 

3.2.4 Svårt att följa riktlinjer 

I motiverande samtal ska behandlaren utgå från fyra principer (Forsberg 2006) Intervjuperson 

A uttryckte en osäkerhet kring riktlinjerna och dessas innebörd. När intervjuperson B fick 

frågan hur han arbetar utifrån riktlinjerna var hans svar:  

”Ja… Som jag sa så har de handledning då, i den gruppen, och där tror jag väl att de följer 

riktlinjerna ganska bra. Men jag vet inte, vad är det för riktlinjer du pratar om..?” 

Efter detta förde han ett resonemang kring att många tror att de arbetar med motiverande 

samtal, med betoning på tror:  

”För att det har väl visat sig, alltså, att det är väldigt många som TROR att de jobbar med 

MI, fast de gör inte det. För att det är väldigt svårt, att hålla en MI, liksom, linje utan stöd 

så.”  

Intervjuperson C berättade att det ibland är osäkert om man arbetar med motiverande samtal 

eller ej, och intervjuperson D svarade att hon inte arbetar efter riktlinjerna:  
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”Hur jag jobbar efter dem? Det är ju det jag inte riktigt gör. Det var ju det jag försökte säga, 

att jag inte gör. Jag gör ju inte riktigt det utan jag har ju, jag jobbar ju mycket med 

återfallsprevention och då jobbar jag efter en manual och så blandar jag lite hej vilt. Så jag 

jobbar inte strikt efter riktlinjerna.”  

Behandlare som arbetar mer motiverande samtal kan med hjälp av en kodningsmanual 

kvalitetssäkra sina samtal. (Moyers et al., 2003; se Statens folkhälsoinstitut 2011) Detta 

tillämpades på mottagningen med telefonbaserad terapi, som enda mottagning av de fem där 

intervjuerna har ägt rum. Intervjuperson C som arbetar på den mottagningen sa:  

”Det är lätt att säga att man jobbar med MI men det är ju viktigt att man följer upp det, att 

man verkligen har de här kodningarna för att se att man verkligen jobbar med MI. Alla 

verksamheter som jobbar med MI borde göra så men tyvärr är det inte så. Så det kan ju 

liksom bli fel.”  

Vidare berättade person C:  

”Därför är det jätteviktigt för oss att vi har de här fyra gånger per år då vi skickar in på 

kodningar för att se att vi faktiskt jobbar ungefär likadant, för det är inte roligt om någon 

ringer och pratar med någon och det är jättebra och det fungerar bra och sen nästa gång får 

den någon som är helt annorlunda. De måste veta vad de får.” 

Utöver detta hade mottagningen där intervjuperson E arbetar en ambition om att börja 

använda sig av kodningsmanualen:  

”Det är vad vi vill… Vi har delvis gjort det. Det har varit något som vi har erbjudit 

kursdeltagarna att göra och där har det tyvärr visat sig att kanske hälften har skickat in, vissa 

kurser färre än så. Och med tanke på att vi nu har förstått utifrån både svensk och 

amerikansk forskning att det nog är nödvändigt för att bli rimligt kompetent att använda 

metoden på ett metodäkta sätt, att man faktiskt tränar genom att skicka in ljudband och få 

feedback, så kommer vi i kurser från och med i höst att ställa krav på att man faktiskt skickar 

in ljudband. Att det är en del i träningen och det är en förändring och det tror jag gäller för 

många verksamheter som idag utbildar i MI, att man börjar ställa det här som ett krav, att det 

är en del i träningen. Vi har kanske tvekat därför att det tar ju en del uppmärksamhet och tid 

och väcker en del motstånd, men vi får väl använda vår MI-färdighet att motivera folk att 

göra det här.” 
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3.2.5 Allmänna svårigheter 
Intervjuperson D ansåg att man måste nå patienten för att motiverande samtal ska vara en 

lyckad behandling. Hon sa också att det inte är alltid man kan bedriva ett bra motiverande 

samtal. Det viktiga, enligt D, är att först möta patienten och sen bestämma behandlingsmetod, 

det är alltså inte alltid som motiverande samtal fungerar som förutbestämd behandlingsmetod. 

Både intervjuperson A och C sa att motiverande samtal inte fungerar på alla. C uttryckte det:  

”Nackdelarna är att motiverande samtal inte fungerar igenom ett helt samtal och ibland 

måste man använda, eller man måste vara mer bestämmande och så. Så MI är inte, eller det 

är inte hela lösningen.”  

Hon belyste även att ingen metod är perfekt. Intervjuperson B tyckte att ju tightare relation 

man har med en patient, desto svårare är det att upprätthålla en behandling genom 

motiverande samtal. Intervjuperson D som arbetar i en stadsdel med en hög andel invånare 

med invandrarbakgrund tyckte att det är svårt att bedriva behandling genom motiverande 

samtal i samarbete med tolk, som många gånger finns vid hennes sida som en förutsättning 

för att kunna hjälpa sina patienter. D ansåg också att motiverande samtal gör det svårt att 

komma nära inpå personer med stark integritet.  

3.3 Effekter under pågående behandling 

3.3.1 Omedelbara effekter 
Behandlingen med motiverande samtal, uttryckte intervjuperson E, innebär initialt en ändring 

i sitt nätverk för att förändra sin vardag. Med detta menas att avsluta relationer med 

människor som är starkt kopplade till alkoholproblematiken. Härmed ökar man tilliten till 

förmågan att klara av en förändring. Intervjuperson B ansåg också att motiverande samtal 

fungerar i början av en kontakt men nämnde samtidigt att metoden inte fungerar på 

psykospatienter som utgör en stor del av hans patientgrupp:  

”Jag jobbar ju då med psykospatienter, och psykospatienter går inte att jobba med på samma 

sätt när det gäller MI. Du kan inte sätta en psykospatient i den här ambivalensen på det 

sättet, därför det väcker så mycket ångest så att då handlar det mer om ett omhändertagande 

och det där med medicinering är otroligt viktigt. Det är liksom A oh O för att över huvud 

taget komma någonstans, att få till en medicinering som fungerar.”  

Det han ansåg fungerar bra i början är att om man lyckas så ett frö genom motiverande samtal 

kan man spä på den ambivalens som finns inom många patienter, något som kan leda till att 
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patienten fattar ett nytt beslut. Härigenom kan man stoppa en negativ process. Intervjuperson 

C upplevde att patienterna brukar vara nöjda med kontakten, men var samtidigt tydlig med att 

motiverande samtal inte är hela lösningen genom en behandling. Intervjuperson D tyckte att 

motiverande samtal fungerar bäst i början och slutet av en kontakt, och på frågan vilka 

personer som motiverande samtal fungerar bäst på svarade hon:  

”Två grupper; dels dem som är motiverade och dels dem som är väldigt ledsna och som vill 

göra någonting åt sitt liv och vill förändra men inte riktigt har orken tycker jag” 

Intervjuperson E uttryckte: 

 ”Jag tycker att utifrån mitt perspektiv som kognitiv beteendeterapeut så är det en lite väl 

optimistisk syn på att patienter har kompetens att genomföra förändringen när man väl har 

beslutat sig, och där tycker jag att man kanske får tänka i termer av att motiverande samtal 

kan vara ett sätt att hjälpa en person att komma till ett beslut. Men när personen väl är där 

kanske man måste hjälpa patienten med dess verktyg… vi kanske kan erbjuda patienten hjälp 

för att lyckas genomföra förändringen, både komma igång med den och vidmakthålla den.” 

3.3.2 Kombination med andra metoder 
Intervjuperson E tyckte att motiverande samtal är optimalt i kombination med någon annan 

metod för att se ett resultat under pågående behandling. Som exempel nämnde han 

evidensbaserade metoder som återfallsprevention, farmakologisk behandling för att dämpa 

suget efter alkohol, samt psykoterapeutiska insatser för att dämpa ångest och nedstämdhet. 

Vidare berättade han:  

”Man kan säga att MI kan vara en form av förbehandling. Eller hur? Du behandlar ju med 

MI för att hjälpa patenten att upptäcka skäl och förmåga, och därmed väcka en beredskap att 

ta steget. Så på det här sättet, med hjälp av MI som kanske förbehandling, på ett eller två 

samtal för att få patienten att bli aktuellt att vilja gå vidare och bli nykter. Sen när patienten 

kanske beslutar sig, då kommer behandling, i form utav att jag erbjuder olika färdigheter. Så 

MI är för mig ett sätt att få patienten på banan.” 

 I likhet med detta tyckte sig intervjuperson A se effekter av behandlingen där medicin ges i 

kombination med motiverande samtal. När motiverande samtal inte ger effekt får patienterna 

på hennes mottagning gå vidare till tolvstegsbehandling eller återfallsprevention. 

Intervjuperson B ställde sig frågande till om det verkligen är motiverande samtal som ger 
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effekt i en behandling som inkluderar andra behandlingsmetoder. När intervjuperson D fick 

frågan om styrkorna i motiverande samtal gavs svaret:  

”Får jag säga en sak till bara, jag tänkte med det här med styrkorna, jag tycker att det 

fungerar jättebra i samband med antidrogtabletten Natraxon i de fallen som personerna 

själva ber om Natraxon och då är dem i och för sig redan motiverade och där tycker jag att 

det fungerar jättebra, jag ville bara säga det. Där kan man se att det inte blir så täta återfall 

och man kan se resultat.” 

Intervjuperson E tillade i slutet av intervjun: 

”Jag kan anse en del och jag kan luta mig emot studier också. Vi vet att om man kombinerar 

MI med en strukturerad psykosocial behandling av det slaget vi har resonerat om, så får vi 

bättre behandlingsutfall än om vi enbart använder MI eller enbart psykosocial behandling, så 

att det verkar som om kombinationen är kraftfull. Personer som får hjälp med inledande MI-

samtal hjälper dem att hitta sina egna skäl till förändring och förmåga att få ökad tilltro till 

sin förmåga, tenderar att ha större följsamhet igenom behandlingen och kvarstannar längre i 

behandlingen och det är faktiskt ett ganska viktigt resultat.” 

 3.4 Framtidsprognos  

3.4.1 Uppföljning 
Uppföljningen av patientens tillstånd visade sig ske på lite olika vis på de olika 

mottagningarna. På intervjuperson A:s mottagning skedde en ny utvärdering av patientens 

situation och svar på behandlingen efter ett halvår. Intervjuperson B berättade att på hans 

mottagning sker en uppföljning var tredje månad efter avslutad behandling. Inom 

intervjuperson C:s behandling som är telefonbaserad skedde en uppföljning på patientens 

önskan: 

”Vi frågar alltid om de vill ha en uppföljning och framförallt om vi hänvisar dem vidare, då 

brukar vi ha ett andra samtal. Då säger vi: ’vi vill ha en uppföljning med er för att vi vill veta 

hur ni blir bemöta dit ni söker’ och de flesta brukar säga att det är okej. Så vi brukar ha en 

uppföljning med klienten.” 

 Intervjuperson D berättade: 

”Vi följer upp patienterna, vi följer dem över tid och vi släpper dem inte förrän vi är ganska 

säkra på att de klarar ett liv ute, och är det så att en patient avviker under själva utredningen, 
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då aktivt söker vi dem. Vi går inte ut och letar efter dem med våra ben utan vi ringer dem och 

skriver då. Vi använder mycket telefon och sms eftersom många inte kan läsa, tyvärr.” 

3.4.2 Intervjupersonernas syn på framtidsprognos 
Intervjuperson D sa att det inte är lätt att ge ett entydigt svar när det gäller framtidsprognos då 

många av patienterna har gått i behandling på hennes mottagning i 10-20 år. Generellt ser hon 

att den inte är god, och många patienter kommer tillbaka efter avslutad behandling. Hon 

upplevde dock att unga har en bättre framtidsprognos än äldre. Intervjuperson B berättade att 

en del patienter lyckas bli nyktra på några år, och att en av anledningarna till att det tar relativt 

lång tid är att alkohol är en av samhället socialt accepterad drog. På dem med massiv 

problematik sa intervjuperson B att prognosen inte är särskilt god:  

”Inom socialtjänsten så är det inte sådär jättegod prognos, på många utav oss. Alltså vi får ju 

dem som har en massiv problematik så där får man verkligen fundera över vad man menar 

med ett gott resultat.” 

 Han berättade att den största risken för återfall föreligger när en patient avslutar sin 

medicinering. Intervjuperson A svarade ”vet inte” på frågan hur framtidsprognosen ser ut. 

Intervjuperson E sa att då man kombinerar motiverande samtal med en psykoterapeutisk 

behandlingsmetod ser framtidsprognosen bättre ut än om motiverande samtal respektive 

psykoterapeutisk behandling bedrivs som oberoende behandlingsformer. 

Kombinationsbehandling, ansåg E, leder till att patienter rehabiliteras, och därmed ser 

framtidsprognosen god ut. 

4. Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur arbetet med alkoholproblem genom motiverande 

samtal ser ut, speciellt gällande behandlingsprocessen och resultatet av den. Hypotesen i 

studien var att motiverande samtal initialt har en positiv effekt i arbetet med 

beteendeförändringar, i detta fall alkoholproblem, men att det i många fall är nödvändigt att 

komplettera behandlingen med en eller flera andra metoder. 

4.1 Möjligheter med motiverande samtal 
I likhet med Miller och Rollnicks definition av motiverande samtal som en ”klientcentrerad, 

styrande metod för att höja den inre motivationen för förändring genom att utforska och lösa 

ambivalens” (Miller och Rollnick 2003) framkom det i flera av intervjuerna att metoden 
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upplevs av intervjupersonerna som ett empatiskt förhållningssätt som bidrar till att framkalla 

de inre resurserna hos en person. Dock diskuterades kring att metoden kan vara svår att 

tillämpa då patienten saknar motivation, då det istället mer tycks som om metoden kan 

fungera för att hitta och stärka motivationen inom en person, samt utreda och informera. 

Intervjuperson E sa att det ibland kan räcka med ett till tre motiverande samtal för att ge en 

person en verktygslåda att arbeta med själv. I dessa fall hör snarare personerna till kategorin 

riskbruk av alkohol än kategorin djupt alkoholmissbrukande, två kategorier som naturligtvis 

skiljer sig avsevärt åt. Miller och Rollnick (2003) diskuterar kring att motiverande samtal inte 

är en mirakelkur och ställer sig frågande till vilka grupper som skulle ta till sig motiverande 

samtal bäst. Enligt vad som framkommit i denna studie skulle det vara de patienter som ännu 

inte nått nivåer av djupt missbruk, och de personer som har en stark motivation eller nära till 

att hitta en stark motivation. Intervjuperson E kallade motiverande samtal vid ett tillfälle i 

intervjun för en form av förbehandling för att väcka en beredskap och ta steget mot att bli 

nykter. I Project Match-studien, som bedrevs under tre år, framgick det att klienter med lägre 

alkoholkonsumtion sannolikt förbättrades mer av motiverande samtal jämfört med klienter 

med mycket alkoholproblematik (Forsberg 2001). Detta styrker ytterligare att motiverande 

samtal skulle ha bättre effekt på dem med mindre tung problematik. Det framkom under 

intervjuerna att intervjupersonerna har en uppfattning om hur man traditionellt inom 

beroendevården har talat om för folk hur de bör leva sina liv, och mer eller mindre kommit 

med pekpinnar, något som snarare utlöser motstånd än uppmuntrar patienten till att ta tag i sin 

situation. Här verkade motiverande samtal ha en viktig roll att kunna lyfta fram resurserna 

inom en person och låta honom/henne vara experten på sig själv och sin person. Att Brown 

och Miller (1993) fann hur en KBT (kognitiv beteendeterapi) och 12-stegsbehandling ger 

ökade effekter med motiverande samtal som tillägg är ett resultat som styrker detta 

resonemang. Även Forsberg (2006) tar upp en studie som visar att motiverande samtal som 

komplement till annan behandlingsform ger den bästa effekten om patienten vill förändra sitt 

beteende. Studien visade att patienterna blev mer aktiva och motiverade i efterföljande 

behandling. Intervjuperson E sa att då man kombinerar motiverande samtal med en 

psykoterapeutisk behandlingsmetod ser framtidsprognosen bättre ut än om motiverande 

samtal respektive psykoterapeutisk behandling bedrivs som oberoende behandlingsformer. 

Dessa faktorer tillsammans ger slutsatsen om att motiverande samtal just är en metod som bör 

kombineras med andra behandlingsmetoder när det kommer till allvarligare problematik, och 

användas som en självständig metod vid rådgivning och inledande kontakt med en patient för 

att hitta motivationen.  
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4.2 Svårigheter med motiverande samtal 
Under intervjun med intervjuperson A beskrev hon till en början motiverande samtal som en 

egen behandlingsmetod men när hon diskuterade svårigheterna med samtalsmetodiken sa hon 

att när patienten väl är motiverad, då ska man inte fortsätta med motiverande samtal utan 

istället gå in på behandlingen, vilket ger tolkningen att motiverande samtal inte är en egen 

behandlingsmetod. Enligt Miller och Rollnick (2003) finns det i vissa lägen begränsningar 

inom motiverande samtal, då det från början inte var en egen isolerad metod, utan snarare en 

förberedelse för fortsatt behandling för att höja motivationen till förändring. Trots mycket 

positivt inställda behandlare går detta att utläsas av resultatet, att metoden dels är en slags 

förbehandling, dels ett komplement till annan behandling. Motiverande samtal kan en gång i 

tiden startat som en ”fluga”, då många hakade på trenden i tron om att man hade hittat en 

mirakelkur, och att däri lever tron möjligtvis delvis kvar. Det är svårt att ge en metod där 

utbildningen endast sträcker sig över några dagar hög tillförlitlighet, i synnerhet då flera av 

dem som har tillgång till kodningsverktygen låter bli att använda sig av dem. Intervjuperson D 

sa sig inte använda motiverande samtal särskilt mycket på grund av tidsbrist, men snarare än 

att en samtalsterapiform skulle vara mer tidskrävande än en annan, är kanske brist på 

tillräckliga kunskaper en bidragande faktor till att en behandlare kan tänkas föredra en 

terapiform framför en annan? En annan möjlighet är att motiverande samtal skulle innebära en 

metodik som gör den svår att använda och ett sätt att föra ett samtal som känns avancerat och 

onaturligt. 

På Folkhälsoinstitutets hemsida ges en formulering om att motiverande samtal har en stor 

efterfrågan bl.a. bland personal inom landsting, socialtjänst, statens institutionsstyrelse och 

kriminalvården, och att utbildningarna är varierande och genomförs av anordnare med olika 

bakgrund. Att en myndighet går ut med denna otydliga information om något som ska kunna 

behandla olika beroendetillstånd gör det förståeligt att motiverande samtal som ges på olika 

beroendemottagningar är av varierande kvalitet, både vad gäller kunskapen bakom och det 

praktiska utförandet. Somliga ställen håller mest troligt motiverande samtal av hög kvalitet, 

medan andra använder sig av metoden utan att kvalitetssäkra hur den används. Som svårighet 

beskrev intervjupersonerna att det behöver finnas en motivation inom patienten för att 

metoden ska ha någon verkan. Å andra sidan nämner majoriteten av intervjupersonerna att 

man kan använda motiverande samtal till att hitta motivation inom en person, så i det 

avseendet är ju motiverande samtal ett viktigt redskap, där kanske andra behandlingsmetoder 

fungerar mindre bra.  
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Kring svårigheter kom också upp att patienter med djupa, långvariga missbruk, och somliga 

av dem med psykoser inte svarar särskilt bra på motiverande samtal. Här tycks det som mer 

handfasthet i kombination med medicinering är nödvändig. Intervjuperson D har valt att inte 

använda motiverande samtal i sitt dagliga arbete då hon dels upplevde att metoden är svår att 

arbeta med i samarbete med tolk, och dels anser att det gör det svårt att komma nära inpå 

personer med stark integritet. Motiverande samtal kräver en dialog mellan behandlare och 

patient, vilket kan vara komplicerat när det föreligger språksvårigheter och även när en person 

har en stark integritet och kanske inte känner så stor lust att öppna upp sig. Här visar sig en 

svaghet med motiverande samtal, som kanske inte ens en mer gedigen utbildning skulle kunna 

avhjälpa, utan detta är lägen då andra behandlingsmetoder med stor sannolikhet skulle fungera 

bättre.  

Det var en varierande kännedom hos personerna som intervjuades angående de fyra 

principerna i motiverande samtal som en behandlare ska utgå ifrån. Här kom särskilt fram att 

behandlarna många gånger upplevde att det är oklart om man ens arbetar med motiverande 

samtal. Det visar även på brister i utbildningen som tidigare nämnts där teorin i motiverande 

samtal inte nått ut tillräckligt till behandlarna. Intervjuperson E tog upp att kursen endast är 

praktiskt inriktad vilket skulle kunna tänka sig vara anledningen till brist på kunskap 

angående de fyra principerna i motiverande samtal. Begreppen och definitionerna flyter ihop 

en aning. Är motiverande samtal en egen behandlingsmetod? Väljer behandlarna intervjuerna 

att kalla den en behandlingsmetod de gånger den har effekt, och de gånger den inte har det 

kalla det ett komplement till annan behandling? Intrycket var att samtliga intervjupersoner, 

utom möjligen intervjuperson D, var mycket positivt inställda till behandlingsmetoden och 

gick in i försvar till metodens fördel och pratade runt frågorna som är av mer ifrågasättande 

karaktär.  

4.3 Effekter under pågående behandling 

Metoden tycktes ha fler omedelbara effekter som är positiva för patienten, kanske just för att 

motiverande samtal har visat sig vara mycket effektivt i början av en behandling. En 

bidragande faktor till detta kan vara att man lyckas få tag i ambivalensen inom en person som 

kan leda till nya beslut och stoppandet av en negativ process, som intervjuperson B uttryckte 

det. Att utforska och lösa ambivalens ingår även i Miller och Rollnicks (2003) definition av 

vad motiverande samtal är. Något intressant som framkom i intervjun med person B var att 

han inte ansåg att motiverande samtal hade någon effekt alls på patienter med ett aggressivt 
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beteende. I motsats till detta tar Miller och Rollnick upp i sin bok ”Motiverande samtal” 

(2003) att en studie visat på att aggressiva personer med alkoholproblem tog till sig 

motiverande samtal bättre än dem som var mindre aggressiva. Då intervjuperson B hade en 

lång erfarenhet av att arbeta med dessa personer väcktes tanken om hur svårt det kan vara att 

definiera om man verkligen arbetar med motiverande samtal. Är det som han själv sa vid ett 

tillfälle under intervjun, att många tror sig göra det? Samtidigt kan det ju vara svårt att avgöra 

vad i en behandling som verkligen ger effekt. En möjlig orsak till hur motiverande samtals 

effekt här skiljer sig åt kan vara graden av uppvisad aggressivitet hos de olika 

patientgrupperna i studien och på intervjuperson B:s mottagning. Andra outtalade skillnader 

såsom kön, kultur, etnicitet och ålder kan också ligga till grund för svaret på en behandling. 

En förutsättning för att bedriva ett adekvat motiverande samtal är att kodningsmanualen 

”Motivational Interviewing Treatment Integrity Code” . (Moyers, et al., 2003 se Statens 

folkhälsoinstitut 2011) används. Av de fem mottagningarna som besöktes för intervjuer var 

det endast den telefonbaserade behandlingsmottagningen som använde sig av 

kodningsmanualen, och intervjuperson E:s mottagning hade ambitionen att börja använda sig 

av den. Även detta kan vara en bidragande orsak till att effekterna uppfattades olika och var 

svåra att uttala sig om. Det har visat sig att för att uppnå bästa möjliga resultat under 

utbildning krävs det kompletterande handledning som är grundad på systematisk återkoppling 

av rådgivares/behandlares inspelade klientsamtal (Miller och Mount, 2001; et al., 2004 se 

Statens folkhälsoinstitut 2011).  Intervjuperson E lyfte angående motiverande samtal i 

kriminalvården att de behandlare som inte hade nått bemästringsnivå inte fick någon effekt av 

sitt tillämpande av metoden, trots att kriminalvården har implementerat motiverande samtal 

mycket ambitiöst. Detta visar på att färdigheterna som behandlare är viktigare än vad man 

verkar utgå ifrån när man utbildar inom motiverande samtal. Här finns ett behov för framtida 

forskning att kartlägga orsaker till brister i färdigheter och icke uppnådd bemästringsnivå, då 

dessa faktorer tycks vara avgörande för effekten av behandlingen.                                                             

4.4 Framtidsprognos 

Kring frågeställningen rörande framtidsprognos har mest knapphändiga svar framkommit av 

alla frågeställningar. Med facit i hand hade fler frågor kring temat kunnat ställas, men de 

otydliga och lite flyktiga svaren rörande ämnet gjorde att frågorna tonades ned en aning för att 

inte göra intervjupersonerna obekväma. På samtliga mottagningar, utom E:s där svar på 

frågan inte gavs, gjordes en uppföljning av patienten med lite varierande tidsintervall, utöver 

det framkom att intervjupersonerna B, C och E ansåg att framtidsprognosen ser god ut, medan 
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intervjuperson D inte ansåg att den ser god ut. Intervjuperson A svarade att hon inte vet. Då 

uppfattningarna om framtidsprognosen var så varierande blir tolkningen att det är mycket 

svårt att avgöra vad som ger en god respektive dålig framtidsprognos, motiverande samtal 

eller någon annan metod. Detta är definitivt en brist och en lucka i forskningen, då heller inte 

relevant forskning om framtidsprognos i ett längre perspektiv gick att finna inför skrivandet 

av uppsatsen. 

4.5 Styrkor och svagheter med studien  

Fem intervjuer genomfördes i studien, den kortaste var femtiofem minuter lång och den 

längsta en timme och trettio minuter. Intervjupersonerna gav olika uttömmande svar, därav de 

varierande längderna på intervjuerna. Antalet genomförda intervjuer och längden på dem gav 

adekvata data till uppsatsen för att kunna arbeta utifrån syfte, hypotes och frågeställningar. 

Intervjufrågorna var öppna till sin karaktär och ja- och nej-frågor undveks i största möjliga 

mån. Enligt Kvale (1997) ska intervjuaren ställa följdfrågor och lyssna in vad 

intervjupersonen har att säga samt att se till så intervjupersonen känner sig bekväm. Detta var 

aspekter som fanns med innan intervjuerna genomfördes och därmed togs hänsyn till dem, 

något som gav seriösa och djupgående intervjuer. Syftet med att ta reda på hur arbetet med 

alkoholproblem genom motiverande samtal ser ut, behandlingsprocessen och resultatet av den 

har uppfyllts. Dock har många undringar uppstått längs vägen och lämnat vad som verkar som 

kunskapsluckor både hos oss själva och hos vården som bedriver behandlingar i motiverande 

samtal. Frågeställningarna i denna kvalitativa ansats har till viss del blivit besvarade. De hade 

ännu utförligare kunnat besvaras om det vid några tillfällen under intervjuerna hade blivit en 

mer påtryckande ton. Tacksamheten över det faktum att intervjupersonerna ställde upp på att 

bli intervjuade under sin arbetstid i kombination med att de ibland svarade flyktigt på vissa 

frågor gjorde att de inte pressades på mer information. Hade detta lyckats genomföras hade 

svaren möjligtvis besvarat några av frågeställningarna bättre. Det som kom fram som 

möjligheter med motiverande samtal inom behandling av alkoholproblem, kan man om man 

vrider och vänder på det, också se som svårigheter. Som exempel på detta att motiverande 

samtal kan vara bra i början av en behandling, kan ju även ses som en svårighet då man har 

kommer till det läget när en annan behandling behöver ta vid för att motiverande samtal inte 

längre är tillräckligt. Hypotesen om att motiverande samtal har en god effekt initialt i en 

behandling, men att det bör kompletteras av en eller flera andra metoder, har till stor del 

bekräftats. Intervjupersonerna beskrev hur de på olika vis hittar vägar för att hjälpa sina 

patienter genom en kombination av motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi, psykoterapi, 
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återfallsprevention och 12-stegsprogrammet. Ingen mottagning verkade ha en förutbestämd 

behandlingsplan, utan individanpassar när de kartlagt problematiken som råder. Härav är det 

ju mycket svårt att uttala sig om vad som egentligen gav effekt, men flertalet av gångerna 

verkade det vara just kombinationen av metoder som varit framgångsrik. Av detta går att göra 

tolkningen att behandling är någonting levande och unikt från fall till fall. Och däri kanske 

även framgången ligger. 

4.6 Framtida forskning 
Vad som framkommit under arbetsprocessen är stora variationer i kunskapsnivå hos 

behandlare som arbetar med motiverande samtal, såväl som variationer i alkoholproblematik 

hos patienter som behandlas med samtalsmetoden. Detta gör det mycket svårt att utläsa 

effekter av just motiverande samtal, speciellt som patienterna nästan uteslutande får annan 

behandling i bland annat 12-stegsprogrammet, kognitiv beteendeterapi och psykoterapi. 

Dagens forskning talar inte så mycket om problemstatusen hos dem som behandlas, ännu 

mindre om kunskapsnivån hos dem som behandlar. För att få mer klarhet i effekter av 

motiverande samtal, och för att avgöra om det förtjänar att vara en egen behandlingsmetod 

eller ej, behövs forskning där kunskapsnivån hos behandlarna kartläggs och vad det i sin tur 

kan generera i form av effekt hos behandlade patienter. Även alkoholproblematiken måste 

tydligare kartläggas, då man omöjligt kan uttala sig om behandlingseffekter om personer 

tillhörande riskbrukskategorin och personer tillhörande beroendekategorin förekommer i 

samma urval. Forskningen behöver bli renare och mer specifik, inte för att förta det som visat 

sig vara positivt med motiverande samtal, utan snarare för att definiera om det är en 

behandlingsmetod, eller kanske just ett förhållningssätt.   

4.7 Slutsats 
Slutsatsen som dras efter att ha bedrivit denna ansats är att motiverande samtal är ett bra 

tillvägagångssätt för att kartlägga en alkoholproblematik. Då utbildandet av motiverande 

samtal riktar sig till de flesta yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård är det ett lämpligt 

verktyg som möjliggör ett liknande förhållningssätt till patienten, oavsett yrkeskategori. Dock 

är motiverande samtal ännu inte är så pass etablerat, eller vilar på en sådan vetenskaplig 

grund, att det förtjänar att betraktas som en egen behandlingsmetod, utan snarare ett 

förhållningsätt eller ett sätt att föra ett samtal som är relevant att tillämpa i hälso- och 

sjukvård. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att ta reda på hur arbetet med 
alkoholproblem genom motiverande samtal ser ut. Vi är intresserade av behandlingsprocessen 
och resultatet av den. 

• Vilka kan möjligheterna vara inom motiverande samtal inom behandling av 

alkoholproblem? 

• Vilka kan svårigheterna vara inom motiverande samtal inom behandling av 

alkoholproblem? 

• Hur ser framtidsprognosen ut för en person som behandlats för alkoholproblem genom 

motiverande samtal? 

• Hur ser effekten av motiverande samtal ut genom en behandlingsprocess? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Motiverande samtal, Motivational Interviewing, alcohol, alkohol, alkoholproblem, alkoholmissruk, 
riskbruk av alkohol, C-uppsats, beteendeförändring, motiverande samtal, motiverande samtal som 
behandlingsmetod, KBT, 12-stegsbehandling, livsstilsförändring, beroendemottagning, 
beroendecentra,Miller & Rollnick, Miller, Rollnick, ,Karolinska Institutet, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Alkohollinjen, SOMRA, kvalitativ metod 

 

Var har du sökt? 

Artikeldatabaser: PubMed, Sökmotor på webben: Google, Google Scholar, uppsatser.se, Statistiska 
Centralbyrån, Folkhälsoinstitutet, GIH:s bibliotekskatalog, Socialstyrelsen  

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google: Miller 

Google Scholar: “Motivational Interviewing alcohol” * “Motiverande samtal som behandlingsform” 

PubMed: Motivational Interviewing alcohol 

Folkhälsointitutet: alkohol, motiverande samtal, SOMRA 
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Socialstyrelsen: alkohol, motiverande samtal 

Statistiska Centralbyrån: alkoholmissbruk 

Uppsatser.se: C-uppsats 

GIH:s bibliotekskatalog: kvalitativ metod 

 

 

Kommentarer 

Det har varit relativt lätt att hitta artiklar, litteratur och studier om vårt ämne. När vi har sökt på 
”motiverande samtal och alkohol” eller ”Motivational Interviewing and alcohol” i till exempel 
PubMed och Google Scholar har det funnits bra och relevanta artiklar och studier att ta med i 
uppsatsen.  Med tanke på att det har gjorts en del studier kring ämnet har det funnits bra grund till 
uppsatsen att ta ifrån. 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor  

Vi inleder intervjun med att berätta om oss själva, vårt syfte och våra frågeställningar i 
uppsatsen. Därefter informerar vi intervjuperson om ungefärlig tid på intervjun, syftet med 
intervjun, frågar om det är okej att spela in och talar om att det är okej att ta del av rapproten 
när den är klar. Vi låter även intervjupersonen få svar på eventuella frågor.    

1. Vill du berätta lite om dig själv? 
- Din ålder? 
- Din utbildning? 
- Hur länge har du jobbat här? 
- Vad är dina arbetsuppgifter?   
 

2. Vill du berätta lite om mottagningen?  
- Sluten eller öppen vård? Eller båda? 
- Hur länge har mottagningen funnits?  
- Hur många behandlare jobbar här?  
- Vilka yrkeskategorier jobbar här? 
- Hur många patienter kan ni ta in till mottagningen?  
 

3. Vill du berätta lite om personerna som kommer hit?  
- Hur ser problematiken ut för personerna som kommer hit?  
- Hur kommer dem i kontakt med er mottagning?  
 

4. Vi är intresserade av att veta hur patienternas alkoholproblem ser ut, kan du berätta om 
det?   
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- Hur svåra är patienternas alkoholproblem?  
- Hur har de det ställt i samhället?  
- Hur ser könsfördelningen ut?  
- Hur ser åldersfördelningen ut?  
 

5. Vi är intresserade av att veta hur er behandling inom alkoholproblematik ser ut, vad 
sker när en patient först kommer i kontakt med er mottagning? 
- Hur ser utredningen av alkoholproblematiken ut?  
- Vad händer därefter? 
- Vilka behandlingsmetoder använder ni er av?  
 

6. Kan du berätta hur er behandling genom Motiverande samtal ser ut inom 
alkoholproblematik, i teorin? 
- Hur ser riktlinjerna ut för Motiverande samtal?  
 

7. Kan du berätta hur er behandling genom Motiverande samtal ser ut inom 
alkoholproblematik i, praktiken? 
- På vilket sätt använder ni riktlinjerna under samtalet?  

8. Vad anser du är Motiverande samtals styrkor? 
 

9. Vad anser du är Motiverande samtals svagheter?  
 

Hur ser framtidsprognosen ut hos en person som har genomgått en behandling genom 
Motiverande samtal hos er?  
- Hur ser uppföljningen ut? 
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