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KOMPETENSFÖRÄNDRING I MOTIVERANDE SAMTAL  

- EN STUDIE AV ALKOHOLLINJENS TELEFONRÅDGIVARE  

UNDER UTBILDNING  

 

Hans  Wicks t röm 

Sammanfa t tn ing  

Förändring i kompetens och samband mellan olika 
skattningsinstrument bedömdes hos blivande telefonrådgivare under 
en längre utbildning i Motiverande Samtal (MI). Fjorton personer med 
blandad bakgrund och erfarenhet inom hälso- och sjukvård utbildades 
för att arbeta på Alkohollinjen. De blivande rådgivarna erhöll 
sammanlagt åtta dagars MI-utbildning fördelade över nio månader. 
Olika skattningar gjordes för att följa rådgivarnas MI-kompetens. Fem 
samtal med fiktiva klienter (skådespelare) spelades in under 
utbildningens gång och kodades av oberoende kodare med 
Motivational Interviewing Treatment Integrity code (MITI). Samtalen 
skattades dessutom av rådgivarna själva, av skådespelarna samt av 
medlyssnande handledare. Självskattningsformulär fylldes i före, 
under och efter utbildningen. Rådgivarna ökade enligt MITI sin 
kompetens i både globala mått (MI-anda och empati), 
beteendefrekvenser (ökat antal enkla och komplexa reflektioner samt 
minskat antal slutna frågor) och index (ökad andel reflektioner i 
förhållande till frågor). Övriga skattningar visade på ökad kompetens 
samt bidrog till förståelsen av kontextuella och interpersonella 
faktorer som inte kodas i MITI. Självskattningsförmågan varierade 
mellan rådgivare och en högre självskattningsförmåga kan eventuellt 
ha en positiv inverkan på kompetensutvecklingen. Implikationer för 
MI-utbildning, handledning och feedback diskuteras. 

 

 

In ledning  

 

Intresset för evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder är idag stort inom 
hälso- och sjukvården, inte minst när det gäller metoder som kan öka möjligheterna till 
bra behandling och goda resultat även vid korta interventioner. Många behandlare lever 
i en verklighet där de träffar sina patienter och klienter1 vid ett fåtal tillfällen och ibland 
kanske bara några minuter. Utgångspunkten är att en ökad användning av 
evidensbaserade metoder kommer att leda till förbättrade behandlingsresultat. I 
allmänhet är det svårt för dessa metoder att finna en väg från forskning till klinisk 
tillämpning (Miller, Sorensen, Selzer, & Brigham, 2006). Motiverande Samtal 
(förkortas härmed MI efter engelskans Motivational Interviewing) är en evidensbaserad 
metod för att hjälpa människor till förändring (Miller & Rollnick, 2002) som är 
tillämpbar både vid kortare och längre interventioner. MI har på 20 år har gått från en 

                                                 
1 I uppsatsen använder jag uteslutande begreppet klient i enlighet med hur samtalsparterna benämns i den 
svenska MI-litteraturen (Barth & Näsholm, 2006; Miller & Rollnick, 2002). 
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behandlingsmetod exklusivt inom beroendeområdet till att användas inom ett brett fält, 
t.ex. inom allmänmedicinsk vård, hälsobefrämjande åtgärder, socialt arbete och 
kriminalvård (Resnicow et al., 2002b). I Sverige har intresset för MI inom primärvård 
och landsting ökat vilket har lett till ett förhöjt behov av att utveckla effektiva och 
kvalitetssäkrade metoder för att utbilda personal i MI (Vetenskapligt möte, Svenska 
Beteendemedicinska Föreningens årsmöte, den 29 mars 2006; Barth & Näsholm, 2006).  

Det finns många olika behandlingsmetoder för beteendeförändring, både sett ur ett 
generellt perspektiv (O´Donahue, Fisher & Hayes, 2003) och mer specifikt i samband 
med alkoholrelaterad problematik (Miller, Zweben, & Johnson, 2005). MI är en metod 
där utfallsstudier har visat att behandlingen är effektiv för flera livsstilsproblem och 
sjukdomar, bland annat för alkoholrelaterade problem (Hettema, Steele, & Miller, 2005; 
Rubak, Sandbaek, Lauritzen, och Christensen, 2005; Burke, Arkowitz, & Dunn, 2002). 
Kunskapsläget är samtidigt svagt när det gäller hur MI-behandlingar har genomförts, 
både avseende adherence2 och kompetens (Madson, Campbell, Barrett, Brondino, & 
Melchert, 2005; Hettema et al., 2005). Flera objektiva mätinstrument har under senare 
år utvecklats i syfte att bedöma rådgivningssituationer (MISC, Miller, Moyers, Ernst, & 
Amrhein, 2003; MITI, Moyers, Martin, & Miller, 2004; BECCI, Lane, 2002; MIPC, 
Barsky & Coleman, 2001; MISTS, Carrol et al., 2000; YACS, Corvino et al., 2000). 
Dessa instrument medför goda förutsättningar att studera adherence och kompetens, 
kunskap som är viktig för att kunna kvalitetssäkra och genomföra effektiva utbildningar 
och behandlingar. 

WHO har uttryckt att alkohol är den tredje viktigaste riskfaktorn för sjukdom i 
industriländerna efter tobak och högt blodtryck och att 3,2 % av alla dödsfall i världen 
är alkoholrelaterade (Rehm et al., 2003). I Sverige ökade den alkoholrelaterade 
dödligheten med 5% för kvinnor och 3% för män från slutet av 90-talet till mitten på 
2000-talet (Trolldal, Svensson, Mellinder, & Damström Thakker, 2006). Samma 
tidsperiod ökade den alkoholrelaterade sjukvårdskonsumtionen i Stockholms län. 
Boman, Engdahl, Gustafsson, Hradilova-Selin och Ramstedt (2006) redovisar en 
konsumtionsökning från 1995 till 2004 med drygt 30%, därefter en svag minskning 
under 2005. Enligt Källmén, Wennberg, Berman, och Bergman (2007) ökade 
alkoholkonsumtionen mellan åren 1997 till 2001, särskilt märkbart för kvinnor, för att 
därefter ligga tämligen konstant fram till 2005. En särskilt utsatt grupp verkar vara 
yngre kvinnor vars konsumtion har ökat de senaste tre åren och vars alkoholrelaterade 
sjukdomsbild har förvärrats den senaste tioårsperioden, slutenvården för kvinnor ökade 
med 16% i Stockholms län (Trolldal et al., 2006). De samhällsekonomiska 
alkoholrelaterade kostnaderna i Sverige är betydande, kvantitativa bedömningar har 
presenterats med varierande slutsatser, från 20 miljarder kronor per år (Jarl et al., 2006) 
upp till 156 miljarder kronor per år (Johnson, 2005).  

Alkohol- och drogprevention inom Centrum för folkhälsa (Stockholms läns landstings 
kunskapscentrum för folkhälsa) har ansökt om medel för att under perioden 2006-2008 
utveckla en telefonrådgivningslinje för personer med riskbruk av alkohol som vill ha 
stöd för att förändra sina alkoholvanor. Från april till december 2006  genomfördes den 
första utbildningen av rådgivare3 som skall betjäna telefonlinjen. Inom ramen för detta 

                                                 
2 I uppsatsen använder jag genomgående det engelska begreppet adherence för att undvika begreppsförvirring, 
svenska översättningar kan vara trohet eller följsamhet. Adherence är ett mått på i vilken grad 
behandlingsspecifika inslag för en viss behandlingsmetod är närvarande och i vilken grad inslag från andra 
metoder är frånvarande (Wampold, 2001). 
3 I uppsatsen använder jag uteslutande begreppet rådgivare i enlighet med hur samtalsparterna benämns i den 
svenska MI-litteraturen (Barth & Näsholm, 2006; Miller & Rollnick, 2002). 
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utbildningsprogram erhöll rådgivarna utbildning i MI inklusive feedback och 
grupphandledning samt utbildning i alkoholkunskap. Föreliggande studie syftar i första 
hand till att utreda huruvida utbildningsprogrammet lyckades påverka rådgivarnas MI-
kompetens. 

Nedan följer en kort genomgång av den teoretiska bakgrunden för MI, samt en 
beskrivning av behandlingsmodellen MI. Evidensbasen för MI in-vivo respektive för 
MI vid telefonbaserad rådgivning sammanfattas och olika former av interventioner 
beskrivs. Härefter vidtar en genomgång av varför och hur bedömningar av MI-
interventioner genomförs. Utbildning i MI och kunskapsläget vad gäller utvärdering av 
utbildning gås igenom liksom genomförandet av rådgivarutbildningen till 
Alkohollinjen. Slutligen presenteras syfte och frågeställningar. 

Motiverande Samtal – bakgrund och teori 

MI utvecklades under 70-80 talen som en metod för att hjälpa människor att påbörja en 
beteendeförändring. Framförallt skedde metodutvecklingen inom behandling av 
personer med alkoholrelaterad problematik och beskrevs i forskningslitteraturen första 
gången av William Miller (1983). Utvecklingen skedde parallellt i USA genom Miller’s 
forskargrupp samt i Wales av Stephen Rollnick och hans kollegor. År 1991 formulerade 
och sammanfattade de sina gemensamma tankar i boken ”Motivational Interviewing” 
(Miller & Rollnick, 1991). Vad de först och främst vände sig mot i rådande 
behandlingsmetodik var de konfrontationsmetoder som vanligen användes vid denna 
tid. MI utvecklades gradvis med ett i stora delar induktivt förhållningssätt och inte 
förrän 1995 (Rollnick & Miller, 1995) publicerades en definition för första gången. 
Under 90-talet skedde en snabb utveckling av MI och tio år senare publicerades en 
reviderad version av boken (Miller & Rollnick, 2002), vid den tidpunkten hade 
användandet av MI spridits till många andra behandlingsområden, 300 tränare hade 
utbildats som svar på ökad efterfrågan (de bildade nätverket MINT som fortfarande är 
aktivt), översättningar av boken hade tillkommit till många olika språk, en hemsida 
hade skapats (www.motivationalinterview.org), och flera olika kortare 
behandlingsmodeller med uttalat inslag av MI hade etablerats (Miller & Rollnick, 
2002). 

I Sverige började MI introduceras i mitten av 80-talet inom alkoholberoendevården 
(Rönnberg & Sanddahl, 1988). Härefter fortsatte MI att uppmärksammas inom övrig 
beroendevård, inom socialtjänst, inom psykosocialt inriktade behandlings- och 
rehabiliteringsverksamheter samt inom kriminalvård (Barth & Näsholm, 2006). 
Författarna skriver att kort motiverande rådgivning i Stephen Rollnicks anda har börjat 
användas alltmer inom hälso- och sjukvården och då ofta med fokus på alkohol, tobak, 
fysisk aktivitet, diabetes och högt blodtryck. Utbildning i MI har genomförts för 
personal inom primärvård, företagshälsovård, barn- och mödravård, socialtjänst, 
landsting och SIS. Inom kriminalvården har personal utbildats inom anstalts- och 
frivård och ett manualiserat femsessionsprogram har utvecklats (Farbring, 2003). 
Introduktionsutbildningar i MI har ingått i läkarprogrammen på Karolinska institutet 
och Göteborgs universitet (Anne Berman, personlig kommunikation, 10 maj, 2006). 
MI-utbildningar erbjuds idag av många olika aktörer; landsting, statliga institut, 
universitet och högskolor samt privata företag. En sökning på Internet (www.google.se) 
med sökorden ”motiverande samtal” + ”utbildning” gav den 24 november 2006 13 800 
träffar. 

MI bygger på bidrag från flera olika psykologiska teorier. Behandlingen beskrevs av 
Miller och Rollnick (1991; 2002; Rollnick & Miller, 1995) som en vidareutveckling av 

http://www.motivationalinterview.org/
http://www.google.se/
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Carl Rogers’ klientcentrerade terapi, främst på så sätt att metoden präglades av ett 
stödjande och empatiskt förhållningssätt (Rogers 1959). Till skillnad från den 
klientcentrerade terapin så skulle rådgivaren i MI göra medvetet riktade interventioner i 
syfte att ”lösa upp ambivalens och framkalla förändringsprat” (Miller & Rollnick 2002). 
MI byggde här på Daryl Bem’s teori om självuppfattning (Bem 1972) vilken redogör 
för att den inställning som en individ argumenterar för blir hon också mer bunden till. 
Miller inspirerades i början av MI-utvecklingen även av Leon Festinger och hans tankar 
kring det som han benämnde ”kognitiv dissonans” (Festinger, 1957) vilket beskriver hur 
individer väger och utvärderar olika alternativ innan hon fattar beslut. I enlighet med 
Bem’s och Festinger’s teorier ansåg man i MI-behandling att det var viktigt att 
rådgivaren hjälpte klienten att själv utforska och sätta ord på diskrepansen mellan hur 
saker är och hur de borde vara och att själv formulera sina skäl till förändring. Man 
menade att detta stärker klientens åtagande till förändring. Inom MI betonade man även 
att tilltron till den egna förmågan är avgörande för förändringsprocessen, att individen 
behöver ha en viss tro på att man kan hantera de svårigheter man behöver möta, tankar 
som byggde på Albert Bandura's begrepp ”self-efficacy” (Bandura, 1997). MI har på 
senare år tagit intryck av resultat från forskning inom psykolingvistik (Amrhein, Miller, 
Yahne, Palmer, & Fulcher, 2003) som pekar på betydelsen av hur och när klienter 
formulerar sina skäl till förändring, att det enbart är åtagandeyttranden (eng.: 
committment language) som predicerar beteendeförändring.  

MI byggde även på James Prochaska och Carlo DiClemente's transteoretiska modell för 
förändring (Prochaska & DiClemente, 1984), Stages of Change-modellen (SOC), som 
är en beskrivning av olika faser som människan genomgår då hon försöker genomföra 
en avsiktlig förändring i sitt liv. De olika faserna handlar om; 1) omedvetenhet före 
begrundan, 2) begrundan, 3) beslut och förberedelse, 4) genomförande och 5) 
vidmakthållande efter förändring. I MI var det betydelsefullt för rådgivaren att förstå 
vilken förändringsfas klienten befann sig i, att möta klienten just där och att sedan 
underlätta för klienten att röra sig mot nästa fas. Olika faser krävde enligt modellen 
olika interventioner. På senare år har denna modell kritiserats och kritiker har menat att 
det inte går att finna några vetenskapliga samband mellan hur modellen beskriver 
förändringsprocessen och hur beteendeförändring faktiskt ser ut hos individer (West, 
2005). Samarasinghe (2006) diskuterar att människor snarare rör sig fram och tillbaka 
mellan de olika faserna och att SOC-modellen därför inte är giltig. 

Vad är Motiverande Samtal? 

Rollnick och Miller (1995) definierade MI som en ”klientcentrerad, styrande metod för 
att höja den inre motivationen för förändring genom att utforska och lösa ambivalens”. 
Till skillnad från det klientcentrerade rogerianska förhållningssättet var MI mer 
fokuserat och målinriktat med en uttalad intention hos rådgivaren att lösa ambivalens. 
MI avsåg att hjälpa klienten med att bli fri från sina låsningar och att sätta igång 
förändringsprocessen. Man beskrev två faser; 1) att bygga upp en inre motivation till 
förändring och 2) att stärka åtagandet och utveckla en förändringsplan. För att praktisera 
MI var det enligt författarna och upphovsmännen viktigt att särskilja på MI-andan och 
de tekniker som de rekommenderade som en hjälp för att manifestera MI-andan. MI-
andan var det centrala och särskiljande för MI, det man inte kunde kompromissa med, 
tekniker kunde däremot variera mellan rådgivare så länge som MI-andan upprätthölls. 
Författarna skrev att de i allt högre grad kommit att lägga mer betoning på MI-andan 
och mindre på teknikerna allteftersom tiden har gått (Miller & Rollnick, 2002). De 
betonade att MI inte är en uppsättning tekniker som man snabbt kan lära sig. Författarna 
beskrev att MI-andan handlar om ett sätt att vara med människor, om hur man tänker 
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om och förstår själva samtalsprocessen. Miller och Rollnick betonade framförallt tre 
nyckelkomponenter; samarbete, framkalla och autonomi. Samarbete handlar om att 
rådgivaren kommunicerar en partnerliknande relation som bygger på utforskande och 
stöd snarare än uppmaningar och bevisföring. Framkalla handlar om att rådgivaren 
hjälper klienten att väcka och kalla fram den inre motivationen till förändring snarare än 
att förmedla klokskap och insikt. Autonomi slutligen, handlar om att ansvaret för 
förändringen ligger hos klienten, att respekten alltid skall finnas för att det är klienten 
som avgör om han eller hon vill ta emot rådgivning, eller inte.  

Även om MI-andan enligt författarna utgjorde det centrala i MI så presenterade man 
också vägledande principer och specifika tekniker som ska kunna vara en hjälp för 
rådgivare vid praktisk användning. Fyra vägledande principer i praktiskt MI-arbete är; 
1) att empati skall uttryckas, det vill säga att rådgivaren ska sträva efter att förstå 
klientens känslor och perspektiv utan att döma, kritisera eller skuldbelägga, 2) att 
diskrepans skall utvecklas vilket betyder att rådgivaren ur klientens perspektiv skall 
hjälpa till att skapa och förstärka en diskrepans mellan det nuvarande beteendet och 
hans eller hennes vidare mål och värderingar, 3) att ”rulla med motstånd”, det vill säga 
att undvika att argumentera och samtidigt involvera klienten aktivt i processen att lösa 
problem samt 4) att stödja självkompetens, vilket innebär att rådgivaren skall försöka 
stärka klientens självförtroende med avseende på hans eller hennes förmåga att 
genomföra förändringen.  

Miller och Rollnick (2002) beskrev fem tekniker som de ansåg vara viktiga genom hela 
MI-processen, de fyra första har härletts från klientcentrerad behandling och den femte 
var uttalat ledande och unik för MI. De fyra första teknikerna var 1) att bekräfta, det vill 
säga att direkt bekräfta och stötta klienten under rådgivingsprocessen, 2) att ställa öppna 
frågor, 3) att använda sig av reflektivt lyssnande vilket innebär att man gör ett 
antagande om vad talaren menar och 4) att summera genom att binda samman och 
förstärka material som redan har diskuterats. Den femte MI-specifika tekniken utgjordes 
av att framkalla förändringsprat vilket är den teknik som gör att man inte fastnar i utan 
istället löser ambivalens. Detta innebar att rådgivaren försöker underlätta för klienten att 
göra förändringsinriktade uttalanden. Att höra sig själv formulera skäl för förändring 
tenderar att öka medvetenheten om diskrepansen mellan mål och nuvarande handlingar 
och därmed angelägenheten att genomföra en förändring. Förändringsprat delades in i 
fyra allmänna kategorier (Miller & Rollnick, 2002, sid 41-42); 1) nackdelar med status 
quo, 2) fördelar med förändring, 3) optimism om förändring och 4) avsikt att genomföra 
förändring.  

MI räknas idag in bland de evidensbaserade behandlingsmetoder som används inom 
ramen för kognitiv beteendeterapi (O´Donahue et al., 2003), något som i Sverige till 
exempel visar sig genom att utbildningar och workshops i MI annonseras på 
beteendeterapeutiska föreningens hemsida (www.kbt.nu). William Miller betonar den 
starka kopplingen till den humanistiska traditionen och skriver på följande vis i 
nyhetsbrevet Minuet (2003, nr 2, sid 2, refererat i Barth & Näsholm, 2006): ”MI draws 
upon both cognitive (e.g. reframing) and behavioral methods (e.g. differential 
reinforcement), but in spirit, MI is unmistakably part of the humanistic-existential 
tradition.” 

Evidensbasen för Motiverande Samtal 

MI har idag en god evidensbas när det gäller utfall av behandlingar (Hettema et al., 
2005; Rubak et al., 2005; Burke et al., 2002). När den första utgåvan av Motivational 
Interviewing publicerades (Miller & Rollnick, 1991) skrev författarna att man hade 
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lovande utfallsresultat med avseende på MI-behandlingar inriktade mot beroende- och 
andra beteendeförändringar även om man då bara hade ett fåtal publicerade studier att 
stödja sig på (Burke et al., 2002). Drygt tio år senare när andra utgåvan av boken 
”Motivational Interviewing” publicerades (Miller, & Rollnick, 2002) hade forskningen 
kring MI mångfaldigats och studier fanns nu för en mängd olika kliniska problem 
(Burke et al., 2002). Burke och medarbetare sammanfattade 26 studier, deras slutsatser 
blev att forskningen stöder effektiviteten för MI som behandlingsmetod när det gäller 
alkohol- och drogberoende, diabetes, hypertoni, dubbeldiagnoser och bulimi. Blandade 
resultat framkom för rökning, fysisk aktivitet samt diet för personer med hyperlipidimia. 
Inget stöd fanns enligt författarna vad gäller riskbeteende för HIV. Inslaget av MI 
varierade mellan olika behandlingar vilket försvårade slutsatserna. Författarna skrev att 
den externa validiteten var god men att den interna validiteten var svag och att det 
därför behövdes välkontrollerade och rigorösa studier som kunde urskilja alternativa 
förklaringar. De sammanfattade vidare att det fanns behov av processtudier, studier som 
innehöll ”rena” MI-interventioner samt bättre beskrivningar av och kontrollgrupper till 
behandlingarna för att man ska kunna bedöma vilket prediktionsvärde MI-inslagen har 
för utfallet (Burke et al., 2002). Enligt Rollnick uppfyllde inte många av dessa studier 
kriterierna för en MI-behandling, han menade därför att resultaten inte kunde ligga till 
grund för slutsatser rörande MI-effekter (Rollnick et al., 2002). 

I en av de största randomiserade kontrollerade studier som genomförts vid behandling 
för alkoholproblem visade Babor och Del Boca (2003) att fyra MI-sessioner gav samma 
utfallsresultat som KBT-behandling och tolvsessioners tolvstegsprogram vid 
uppföljning 15 månader respektive tre år efter avslutad behandling. 

I en metaanalys över 72 studier drog Hettema et al. (2005) slutsatsen att evidensbasen 
för MI är stark. Effektstorleken var i medeltal 0,77 efter behandling och sjönk till 0,30 
vid uppföljning efter ett år. Effektstorlekarna varierade enligt författarna kraftigt mellan 
olika studier, även inom ett och samma problembeteende. Variabler som påverkade 
effekterna var i övrigt rådgivarkategori, klientkategori och behandlingsmetodik. Även i 
studier då både rådgivarträning och interventioner hade varit tydligt standardiserade 
fann författarna en stor variation mellan behandlingar. Starkast evidens och flest studier 
fann man för förändring av beroendebeteenden, det vill säga det problemområde som 
MI ursprungligen utvecklades för. Andra problemområden med god evidens var HIV-
prevention, diet, fysisk träning samt följsamhet till medicinska behandlingar. När det 
gällde rökning hittade man inte samma goda resultat. Författarna fann större 
effektstorlekar i de fall då MI utgjorde ett komplement till andra behandlingar och 
jämfördes med samma behandling utan MI än då MI som egen intervention jämfördes 
med kontrollgrupper som inte fick någon behandling alls. Den avgörande faktorn var 
enligt författarna att MI förbättrade följsamheten till den behandling som MI 
kompletterade. Manualbaserade behandlingar uppvisade lägre effektstorlekar än icke-
manualbaserad behandlingar. Man resonerade om att detta kunde bero på att en manual 
kan tvinga fram ett mindre flexibelt beteende från rådgivaren vilket kan leda till 
svårigheter att upprätthålla en MI-anda. Hettema och kollegor lyfte i slutsatserna fram 
att MI är en effektiv behandling men att man inte tillräckligt förstår de 
behandlingsfaktorer som främst förklarar beteendeförändring hos klienter. Man påtalade 
vikten av att utveckla utbildningsmetoder för att hjälpa rådgivare att på ett effektivt vis 
lära sig att arbeta med MI-anda samt använda MI-färdigheter. 

I en annan metaanalys över 72 studier visade Rubak et al. (2005) att MI gav effekt i 
75% av fallen, oavsett om problemen var av psykologisk eller somatisk karaktär. MI 
visade sig i 80% av fallen ge ett bättre utfallsresultat än traditionell rådgivning vid 
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behandling av ett brett spektrum av beteendeproblem och sjukdomar; alkohol och 
droger, diet, fysisk träning, astma, högt blodtryck, diabetes m.m. Utfallsresultaten 
mättes i form av både objektiva mått (t.ex. kolesterolvärde, sjukhusdagar) och 
subjektiva mått (t.ex. självskattningsformulär). Författarna sammanfattade att MI är en 
effektiv behandlingsmetod vid beteendeförändring samt att MI inte är begränsat till att 
användas i en specifik kontext eller vid en specifik problematik utan att metoden kan 
lämpa sig i olika sammanhang och för ett brett spektrum av livsstilsproblem och 
sjukdomar. 

Evidensbasen för MI-baserad telefonrådgivning  

MI-behandling via telefonkontakt har prövats som metod vid olika former av 
beteendeförändring. De flesta effektstudier av MI som har utförts bygger på in-vivo 
sessioner, det finns dock en del studier kring effekterna av MI-baserad 
telefonrådgivning. Resnicow et al. (2005) visade att fyra MI-baserade telefonsamtal 
fördelade under ett år gav en tydlig extraeffekt till utbildnings- och självhjälpsmaterial 
(böcker, video- och audiokassetter) efter ett år när det gällde att förändra frukt- och 
grönsakskonsumtionen. Fysisk aktivitet å andra sidan påverkades inte nämnvärt i 
samma studie. Dessa resultat överensstämde med tidigare MI-studier in-vivo kopplade 
till frukt- och grönsakskonsumtion (Resnicow, Jackson, Wang, Dudley, & Baranowski, 
2001) respektive fysisk aktivitet (Harland et al., 1999). Tänkbara förklaringar enligt 
Resnicow et al. (2005) var att MI är mer effektivt när det gäller att förändra diet än 
träningsmönster, att rådgivarna var mer engagerade i diet- än i träningsfrågan eller att 
utbildningsmaterialet var bättre utformat för fysisk träning vilket inte gav så mycket 
ytterligare förbättringspotential.  

Två studier har visat att MI-baserad telefonrådgivning i högre grad än skriftlig 
information kunde påverka kvinnor att göra mammografiundersökningar (Ludman, 
Curry, Meyer, & Taplin, 1999; Smith West et al., 2004). Bennett et al. (2005) visade att 
MI-baserade telefonsamtal i kombination med e-postkontakt var mer effektivt än den 
vanliga primärvårdskontakten för att stimulera hälsobefrämjande beteendeförändringar 
bland äldre. I en studie där män som har sex med män hade fått ett enstaka MI-baserat 
telefonsamtal på 90 minuter kunde Picciano, Roffman, Kalichman, Rutledge och 
Berghuis (2001) visa att denna grupp i jämförelse med en kontrollgrupp signifikant 
hade minskat sitt riskbeteende med avseende på HIV-smitta.  

Sedan 1998 har den svenska Sluta Röka Linjen (SRL) som drivs av Centrum för 
Folkhälsa haft över 70 000 klienter. Linjen är en avgiftsfri telefonrådgivningslinje som 
bemannas av utbildad vårdpersonal varav hälften har utbildats i och erbjuder MI-
baserad telefonrådgivning. Utfallsanalyser har gjorts på över 1000 individer och man 
har visat att SRL ökar chansen för rökfrihet signifikant efter 12 månader (Tomson, 
2006); behandlingsmetodens betydelse har ännu inte redovisats. Ershoff och 
medarbetare (1999) kunde inte hitta några skillnader mellan en självhjälpsbok, 
datoriserad telefonrådgivning samt MI-baserad telefonrådgivning när det gällde 
rökavvänjning. Gravida kvinnor som var rökare och som i slutet av sin graviditet erhöll 
två MI-baserade telefonsamtal visade noterbara fast små skillnader i jämförelse med en 
kontrollgrupp med avseende på rökavvänjning (Stotts, DiClemente, & Dolan-Mullen, 
2002).  

Baca och Manuel har i en studie (Miller et al., 2006a) jämfört klienttillfredsställelsen 
hos individer med alkoholproblem som fått MI-behandling via olika 
kommunikationsvägar; 1) via ”telehealth” (interaktiv audio-videokommunikation), 2) 
via telefon samt 3) in-vivo. Klienterna skattade en hög tillfredsställelse för samtliga 
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kommunikationssätt med något högre preferens i fall då möjligheten fanns att se 
rådgivaren (även om det enbart gällde via bildmedia). En utfallsstudie planeras men har 
ännu inte publicerats. 

Soet & Basch (1997, refererade i Resnicow et al., 2002b) skrev om skillnader mellan 
telefonrådgivning och in-vivosessioner. Författarna menade att hinder kan uppstå och 
påverka behandlingseffekterna i telefonrådgivning, dels på grund av de begränsningar 
som råder i den icke-verbala kommunikationen, och dels på grund av risken att djupet i 
klientens berättelse minskar. 

Olika typer av MI-baserade interventioner 

Vid behandling med MI, oavsett om det har skett in-vivo eller via telefon, så finns 
brister i det vetenskapliga forskningsunderlaget när det gäller möjligheterna att avgöra 
om en behandling verkligen är MI, om det är något som liknar MI eller om man bara 
har använt sig av MI-begreppen utan att använda metoden. Rollnick et al. (2002) 
diskuterade hur stora avvikelser från MI som kan accepteras i en behandling för att den 
fortfarande ska kunna räknas till kategorin MI-behandlingar. Inom MI-fältet finns det 
olika behandlingsmetoder, många med egna namn, som skiljer sig från varandra med 
avseende på interventionernas kontext och mål samt rådgivarnas förhållningssätt och 
färdigheter (Rollnick et al., 2002; Rollnick & Miller, 1995). Rollnick och kollegor 
föreslog utifrån dessa aspekter en ram för att beskriva tre olika typer av MI-
interventioner för beteendeförändring; ”brief advice”, ”behaviour change counselling” 
och ”motivational interviewing”. Författarna skrev att de randomiserade kontrollerade 
MI-studier som man dittills hade baserat forskningsstödet på (Burke et al., 2002) 
utgjordes av en blandning av de tre interventionstyperna. Det handlade ofta om korta 
behandlingar, mellan en till sex sessioner, där MI kunde utgöra en inledande 
intervention, en intervention kombinerad med andra behandlingar eller en egen 
fristående behandling. Slutsatserna som Rollnick och kollegor drog handlade om 
betydelsen av att fokusera på vad rådgivarna faktiskt gör under sessionerna, både i 
träning, i praktik och i forskning, eftersom det bara är då man kan vara säker på vad 
klienten erbjudits, om det är MI i betydelsen ”motivational interviewing” eller om det 
handlar om någon av de andra interventionstyperna. 

Även om evidensbasen som tidigare nämnts är stark när det gäller behandlingseffekter 
av MI (Hettema et al., 2005; Rubak et al., 2005; Burke et al., 2002) så har man inte i 
någon större omfattning studerat hur väl behandlingarna har överensstämt med metoden 
såsom den har beskrivits av Miller och Rollnick (2002; Rollnick & Miller, 1995), 
(Moyers, Martin, Manuel, Hendrickson & Miller, 2005). De flesta randomiserade 
kliniska studier av MI saknar beskrivningar av både adherence och rådgivarnas MI-
kompetens (Burke et al., 2002; Madson et al., 2005). Madson och kollegor undersökte i 
vilken omfattning man i 26 MI-studier hade beskrivit träning, handledning och 
utvärdering av rådgivare som hade genomfört MI-behandling, i 54% av studierna fanns 
ingen sådan beskrivning överhuvudtaget och i många av de resterande studierna var 
beskrivningarna bristfälliga.  

Att mäta MI-kompetens hos rådgivare 

Moyers et al. (2005) nämner tre huvudskäl till att det är viktigt att kunna göra 
bedömningar av MI-behandlingar, av hur väl de följer MI-andan och MI-teknikerna. För 
det första är det enligt författarna en förutsättning för att på ett tillförlitligt sätt kunna 
särskilja MI från andra behandlingsmetoder eller från kontrollgrupper för att på så vis 
försäkra sig om att rätt behandling ges och studeras. För det andra ger det möjligheter 
att bedöma rådgivarens kompetensnivå när det gäller att tillhandahålla MI, därmed kan 
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man försäkra sig om att behandling ges med tillfredsställande kvalitet. Och för det 
tredje får man ett feedbackinstrument att använda under utbildning av rådgivare. 
Moyers och kollegor redogjorde för att interventioner som står i kontrast till MI-andan 
eller till de specifika MI-teknikerna inte sällan har beskrivits som MI vilket har gjort att 
man inte alltid kunnat vara säker på att det verkligen är MI som klienten har erbjudits i 
de redovisade studierna, omständigheter som har försvårat bedömningen av MI som 
behandlingsmetod. Författarna menade att de centrala aspekterna i MI, såsom att ha ett 
empatiskt förhållningssätt, att locka fram förändringsprat, att fokusera på diskrepansen 
mellan faktiskt och önskat beteende, att stödja självkompetens och att bemöta motstånd 
på ett icke-konfrontativt vis är aspekter som är svåra att mäta och att de därför sällan har 
blivit föremål för bedömning.  

Grunden för att kunna utvärdera MI-behandlingar, vare sig det rör sig om adherence 
eller MI-kompetens hos rådgivare är att man på olika sätt behöver beskriva och bedöma 
deras faktiska beteenden. De studier som har gjorts avseende beteendet hos MI-
rådgivare har i första hand använt sig av skriftliga uppgifter från de rådgivare som har 
undersökts samt praktiska färdighetsprov (Miller et al., 2006b). Vanligt förekommande 
har varit självskattningar av färdigheter. En annan skriftlig form, ett steg närmare 
verkligheten, har varit att rådgivarna har fått demonstrera sina färdigheter genom att 
respondera skriftligt på specifika stimuli; skriftliga hypotetiska situationer (t.ex. HRQ, 
Helpful Responses Questionnaire, Miller, Hedrick & Orlofsky, 1991), ljud- och 
bildinspelningar, eller interaktiv elektronisk teknologi (Carpenter, Watson, Raffety, & 
Chabal, 2003; Weingardt, 2004, refererade i Miller et al., 2006b). Varken 
självskattningar eller skriftliga svar på specifika stimuli har kunna predicera 
färdighetsnivån i kliniska sammanhang (Miller et al., 2004).  

Praktiska färdighetsprov innebär att testsituationen kommer ytterligare ett steg närmare 
den kliniska verkligheten. Här har rådgivaren fått demonstrera sina färdigheter i en 
simulerad klientinteraktion som har spelats in med ljud eller bild, vanligt har varit att 
använda skådespelare eller att rollspela med kollegor. Rådgivaren kan även ha spelat in 
sessioner från sin ordinarie kliniska verksamhet. Utifrån dylika inspelningar har 
rådgivarens MI-relaterade beteenden sedan kunnat beskrivas och bedömas. 
Färdighetsprov kan visa i vilken utsträckning en rådgivare är förmögen att utföra vissa 
färdigheter men det säger mindre om tillämpningen i ordinarie verksamhet. Den mest 
valida metoden för att studera rådgivarbeteendet är att beskriva och bedöma 
slumpmässigt utvalda klientinteraktioner från rådgivarens kliniska verksamhet (Miller 
et al., 2006b). Bennett, Roberts, Vaughan, Gibbins, & Rouse (2007) använde sig av 
skådespelare som bedömningsinstrument genom att skådespelarna skattade 
rådgivarbeteendet efter att ha agerat klient under ett MI-samtal. 

Kodning av MI-samtal 

För att tillgodose behovet av att beskriva och bedöma MI-interventioner så har ett antal 
kodningssystem utvecklats under senare år (MISC, Miller, 2000; MISTS, Carrol et al., 
2000; Madson et al. 2005; YACS, Corvino et al., 2000; MIPC, Barsky & Coleman, 
2001; BECCI, Lane, 2002; MITI, Moyers, Martin, & Miller, 2004) En översikt över 
instrumentens psykometriska egenskaper finns i Madson och Campbell (2006). I MISC 
(Motivational Interviewing Skill Code) som utvecklades av Miller och hans kollegor 
gjordes bedömningar av både rådgivares och klienters agerande under MI-sessioner. 
När det gällde att bedöma rådgivarnas beteenden så byggde kodningssystemet på tre 
metoder där man använde ljud- eller bildinspelade sessioner; 1) globala skattningar av 
MI-relevanta rådgivar- och klient beteenden, 2) frekvensberäkningar och 
kategoriseringar av samtliga yttranden samt 3) mätningar av den relativa taltiden under 
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sessionen (klient kontra rådgivare). En revidering av kodningssystemet publicerades 
2003 (MISC 2.0, Miller et al.) och tillkom främst mot bakgrund av den forskning inom 
psykolingvistik som Paul Amrhein och kollegor (2003) bedrivit. Moyers et al. (2005) 
beskrev två betydande nackdelar med MISC-systemen; låg reliabilitet för vissa poster 
samt hög komplexitet vilket innebar en hög tidsåtgång för kodning och därmed en hög 
kostnad.  

Ur nackdelarna med MISC växte ett behov fram av ett bedömningsinstrument med en 
lägre komplexitet, en lägre kostnad samt med en hög reliabilitet. Detta ledde till att 
Motivational Interviewing Treatment Integrity Scale (MITI; Moyers, Martin, & Miller 
2004) utvecklades mot bakgrund av en faktoranalys av MISC 1.0 (Moyers et al. 2005). 
MITI var ett kodningssystem som enbart fokuserade på rådgivarens beteende och som 
hade ett mindre antal skattningar än MISC. En begränsning med MITI i förhållande till 
MISC var enligt författarna risken att överbetona rådgivarens betydelse då 
klientvariabler inte skattades. En annan begränsning var att man i MITI tog mindre 
hänsyn till komplexiteten i ett samtal jämfört med MISC. Begränsningar som gällde 
både för MISC och MITI var att kontext, strategier och intentioner inte fångades upp, 
något som är viktigt att beakta i handledningssituationer. Även Madson och Cambell 
(2006) betonar dessa begränsningar, i synnerhet menar de att mycket viktiga 
komponenter, såsom att framkalla förändringsprat, inte kan bedömas samt att det är 
svårt att skatta en övergripande adherence och rådgivarkompetens.  

MITI syftade enligt manualen till ”att användas 1) som ett mått på hur väl motiverande 
samtal tillämpas i samband med kliniska studier samt 2) som ett sätt att ge strukturerad 
återkoppling för att förbättra tillämpningen i motiverande samtal i andra sammanhang 
än för forskningsändamål”. MISC och MITI blev verktyg med olika uppgifter där MISC 
var mer lämpat för processforskning och MITI för att bedöma hur mycket behandlingen 
liknar MI eller för att användas som återkopplingsverktyg i utbildning (Moyers et al., 
2004). Sammanfattningsvis drog Moyers et al. (2005) slutsatsen att MITI är ett verktyg 
för att mäta grundläggande färdigheter snarare än expertfärdigheter. Författarna 
betonade vidare att bedömningen av färdighetsutvecklingen hos rådgivare som bygger 
på MITI enbart bör utgöra en del av ett bedömningsunderlag på grund av de 
begränsningar som råder och frånvaro av normativa data. MITI har översatts till svenska 
av Lars Forsberg och Timothy Van Loo (2004) på Institutionen för klinisk 
neurovetenskap, Karolinska institutet, där ett kodningslaboratorium också har 
upprättats. 

Utvärdering av MI-utbildning 

Olika former av MI-utbildning har erbjudits för blivande MI-rådgivare, alltifrån korta 
kurser på någon timme till workshops och utbildningar på flera dagar. Det vanligast 
förekommande är tvådagars workshops, längre utbildning än några dagar är ovanligt. 
Även om många workshops och kurser har hållits så har de sällan varit föremål för 
empiriska undersökningar. Den mesta forskningen har studerat korta utbildningsinsatser 
för rådgivare som ska tillhandahålla korta interventioner (Miller et al., 2006b). Miller & 
Mount (2001) utvärderade rådgivares utveckling av MI-färdigheter upp till fyra 
månader efter en tvådagars workshop. Självskattningar och skriftliga oberoende 
kodningar (HRQ) visade påtagligt ökade färdigheter efter utbildningen medan MITI-
kodningar enbart visade modesta förbättringar. Författarna beskrev att rådgivarna 
relativt snabbt ökade antalet yttranden som var förenliga med MI, samtidigt som de 
hade svårt för att förändra beteendet gällande yttranden som var oförenliga med MI. Vid 
uppföljning efter fyra månader tenderade erhållna färdigheter att återgå till utgångsläget. 
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Författarna kunde inte finna några samband mellan färdighetsutvecklingen hos 
rådgivarna och effekter hos klienterna.  

Miller, Yahne, Moyers, Martinez, & Pirritano (2004) genomförde en studie där 
rådgivare förutom en tvådagars workshop fick skriftlig feedback i form av 
kodningsresultat (MISC) samt/eller handledning via telefon av en MI-expert. 
Kontrollgruppen bestod av en väntelistegrupp som uppmanades att jobba på egen hand 
med hjälp av videoband och textmaterial. Även i denna studie visade deltagande på 
workshop enbart modesta framsteg medan båda formerna av tilläggshjälp (feedback och 
handledning) medförde att terapeuterna signifikant förbättrade sina färdigheter. Denna 
studie kunde heller inte visa på något samband mellan självskattningsdata och 
oberoende data.  

Baer et al. (2004) utvärderade en tvådagars workshop för alkoholbehandlingsrådgivare. 
Rådgivarna förbättrade sina MI-färdigheter signifikant efter utbildningen vilket visade 
sig genom en ökning av antalet enkla reflektioner, öppna frågor och MI-förenliga 
yttranden samt genom en ökning av MI-förenliga responser i en skriftlig oberoende 
skattning (HRQ). Två månader efter utbildningens slut var det bara HRQ-skattningarna 
och andelen reflektioner i förhållande till frågor som fortfarande var signifikant högre 
än före utbildningen, andelen komplexa reflektioner visade dock ingen ökning vid något 
av mättillfällena. Av de sex globala skattningarna som görs i MISC (Miller, 2000) fann 
man ökningar i MI-anda och jämlikhetssträvan (eng.: egalitarianism) direkt efter 
utbildningen och i jämlikhetssträvan vid uppföljning två månader efteråt.  

Kristina Sundqvist (2006) studerade hur beteendet hos rådgivare på Sluta Röka Linjen 
(CFF) skiljde sig åt mellan de som fått MI-utbildning och en kontrollgrupp. Hon 
använde data från inspelade telefonsamtal med genuina klienter som kodats med hjälp 
av MITI. Sundqvist fann att de MI-utbildade rådgivarna uppvisade signifikant högre 
skattningar avseende de övergripande måtten empati och MI-anda samt högre 
frekvenser av samtliga beräknade beteendemått utom öppna frågor. När det gällde 
indexberäkningar hade MI-gruppen MI-mässigt bättre index avseende andel MI-
förenliga yttranden samt förhållandet mellan reflektioner och frågor, däremot fann hon 
ingen skillnad i andelen komplexa reflektioner. 

Walters, Matson, Baer, och Ziedonis, (2005) sammanfattade forskningslitteraturen vad 
gäller utbildning av rådgivare för beroendebehandling där utbildningsprogrammen var 
specificerade och där utfallsskattningar med avseende på rådgivarnas 
färdighetsutveckling redovisats. Åtta av sjutton studier var MI-relaterade; fem av dem 
var ”rena” MI-utbildningar medan tre var utbildningar i ”korttids-MI” (eng.: brief MI). 
Författarnas slutsatser var att workshops tenderar att förbättra rådgivarnas MI-kunskap 
och självförtroende och att vissa färdighetsförbättringar i allmänhet märktes omedelbart 
efter utbildningen men att dessa förbättringar mer sällan bibehölls över tid. I samtliga 
tolv studier där självskattningar gjordes bedömde rådgivarna att man hade förbättrat 
sina färdigheter efter utbildningen. I de fyra studier där man använde HRQ som 
instrument fann man en ökad MI-kompetens.  

Bennett et al. (2007) fann att alkoholrådgivare som fått MI-utbildning uppvisade högre 
MI-kompetens jämfört med rådgivare som inte fått någon MI-utbildning avseende 
följande parametrar; empati, MI-anda, MI-förenliga respektive MI-oförenliga yttranden, 
slutna frågor samt komplexa reflektioner. MI-rådgivarna hade fått sin utbildning mellan 
två månader och sju år tidigare. Kompetensen bedömdes efter samtal med fiktiva 
klienter (skådespelare) med hjälp av kodningsinstrumentet MITI. I studien skattade 
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skådespelarna samtalen och författarna fann ett signifikant samband mellan deras 
skattningar och de oberoende MITI-kodarnas skattningar avseende MI-anda. 

Vad krävs för en bra MI-utbildning? 

Hur bör en MI-utbildning vara utformad för att man på ett effektivt sätt ska kunna föra 
ut den vetenskapligt förankrade MI-kunskapen i ett kliniskt praktiskt sammanhang? 
Miller och kollegor (2006b) gick igenom olika utbildningsmetoder som har använts för 
att förmedla kunskaper och färdigheter i MI. Författarna beskrev i sin översikt tre 
övergripande strategier som hade använts; 1) att erbjuda grundläggande kunskaper som 
förmedlas via exempelvis texter, föreläsningar eller demonstrationer av kompetenta 
utövare, 2) praktiska övningar med efterföljande feedback, samt 3) coachning eller 
handledning i syfte att förstärka eftersträvansvärda beteenden och ge expertråd avseende 
möjliga förbättringsområden.  

Enligt författarnas slutsatser räcker det inte med att tillhandahålla grundläggande 
kunskaper kring behandlingsmetoden, rådgivarna måste även få tydlig och korrekt 
feedback avseende sina prestationer samt handledning från någon med expertkunskap 
inom MI. Även Walters och kollegor (2005) pekade på betydelsen av feedback och 
handledning och menade att dessa inslag även förefaller vara nödvändiga för att 
bibehålla färdighetsnivåer efter utbildning. Miller et al. (2006b) diskuterade möjligheten 
att bristen på feedback och handledning kan vara en generell förklaring till varför 
sambandet är svagt mellan rådgivares erfarenhet och klientutfall. De menade att 
rådgivare som arbetar med samtalsbehandling normalt sett har dålig tillgång till objektiv 
information kopplat till sina konkreta beteenden och att handledningen därför sällan 
inbegriper feedback kopplat till faktiska beteenden. Miller och kollegor beskrev vidare 
att nya färdigheter initialt kan kännas så ovana för rådgivaren att de på ett negativ sätt 
påverkar den terapeutiska alliansen och andra interpersonella aspekter som egentligen 
har positiva samband med klientutfall. Initiala svårigheter leder enligt författarna till att 
rådgivare riskerar att återgå till tidigare rådgivarbeteenden om de inte får handledning. 
Det återstår enligt författarna att ta reda på hur mycket, hur ofta och vilken typ av 
feedback och handledning som är nödvändig respektive tillräcklig för utveckling och 
vidmakthållande av MI-färdigheter.  

Färdighetsutvecklingen påverkas även av individuella faktorer, såsom att vissa 
rådgivare är mer mottagliga för, eller har en professionell orientering som är mer 
överensstämmande med, den metod som man utbildas i (Miller et al., 2006b). Miller et 
al. (2005, refererat i Miller et al., 2006b) fann att en screening med avseende på MI-
relaterade färdigheter innan utbildning kunde leda till en förbättrad färdighetsinlärning 
hos rådgivare. Resnicow et al. (2002b) diskuterade hur rådgivares bakgrund påverkar 
förutsättningarna att lära sig MI. Beroendebehandling via MI har ofta tillhandahållits av 
rådgivare med utbildning i psykologi eller counselling vilket enligt författarna har 
inneburit att dessa enbart har behövt modifiera sin rådgivningsstil i mindre omfattning 
när de senare har utbildats i MI. Inom andra delar av hälso- och sjukvården så har det 
däremot varit vanligt att MI-relaterad behandling har utförts av andra yrkeskategorier, 
såsom sjuksköterskor, dietister och hälsopedagoger. För dessa professioner som i 
allmänhet är utbildade i att erbjuda expertrådgivning och information så kan MI-
utbildning oftare innebära ett större mått av nyinlärning vad gäller rådgivningsstil, något 
som försvårar förutsättningarna för utbildning i MI (Resnicow et al., 2002b). Författarna 
betonade bristen på tid som en problematisk faktor och menade att rådgivare förvisso 
kan lära sig grundläggande MI-tekniker relativt snabbt men att de behöver omfattande 
träning, erfarenhet och handledning för att kunna förändra sitt förhållningssätt så att de 
arbetar med MI-anda. I en metaanalys redovisade Rubak et al. (2005) att psykologer och 
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läkare erhöll ett signifikant utfall vid MI-behandling i 80% av de kontrollerade 
studierna medan individer med annan hälsovårdsprofession erhöll utfall i 46% av 
studierna. Walters et al. (2005) fann i sin sammanställning av rådgivarutbildningar för 
beroendebehandling få tecken på att kön, tidigare utbildning eller erfarenhet skulle 
kunna predicera ett bättre tillägnande av utbildningen. 

Förutom individuella faktorer som man försöker att påverka genom utbildning så finns 
även olika systemiska aspekter som inverkar på möjligheterna att implementera MI i en 
klinisk kontext. Att innovationer med vetenskapligt belagda resultat har haft svårt att bli 
en del av rådande praxis är ett fenomen som har beskrivits inom många områden 
(Rogers, 2002). Evidensbaserade behandlingar för alkoholproblem har enligt 
amerikanska forskare haft påtagligt svårt att etablera sig i den kliniska praktiken i USA. 
Miller, Wilbourne, och Hettema (2003, refererade i Miller et al., 2006b) fann ett 
negativt samband mellan vetenskaplig evidens och de behandlingsmetoder som 
tillämpades i praktiken. Statens beredning för medicinisk utvärdering har sammanfattat 
effektiviteten hos behandlingsmetoder för alkoholproblem (SBU, 2001), en av 
slutsatserna är att evidensbaserade metoder sällan förekommer i rutinsjukvården. Miller 
och kollegor (2006b) diskuterade att särskilda insatser, både av ekonomisk och annan 
karaktär, därför kan krävas för att uppmuntra implementeringen av en ny metod, till 
exempel MI, efter genomförd utbildning.  

Sammanfattningsvis kan sägas om MI-utbildning att tillhandahållande av 
grundläggande kunskaper och information, till exempel genom texter, föreläsningar, 
demonstrationer, manualer eller riktlinjer, inte är tillräckligt för att förbättra rådgivares 
MI-kompetens. Kortare workshops kan förändra attityder men leder i allmänhet bara till 
modesta förändringar avseende MI-kompetens. Feedback och handledning verkar 
utgöra förutsättningar för att uppnå en märkbar färdighetsförändring, och kontinuerlig 
feedback och handledning tycks vara nödvändigt för vidmakthållande av kompetens 
efter implementering. 

Alkohollinjen – telefonrådgivning för alkoholfrågor 

Inom Centrum för Folkhälsa (CFF) finns de båda enheter som i samarbete utvecklat 
Alkohollinjen, Alkohol- och drogprevention (ADP) och Tobaksprevention (TP). 
Alkohollinjen som drivs på ADP öppnar i januari 2007 och är en 
telefonrådgivningslinje för personer med riskbruk av alkohol som vill ha stöd för att 
förändra sina alkoholvanor. Linjen har inspirerats av och i vissa delar tagit modell av 
TPs telefonlinje för tobaksavvänjning (Sluta-Röka-Linjen) som funnits sedan 1998. 
ADP har ansökt om medel för att under perioden 2006-2008 utveckla verksamheten.  
För 2006-2007 har finansiering beviljats från landstingets folkhälsoanslag och för 2006 
från Alkoholkommittén på Socialdepartementet. Utbildningen av rådgivarna har 
genomförts under 2006. Inledningsvis planeras initialt en testperiod då man i första 
hand kommer att erbjuda tjänsten till primärvården inom Stockholms län.  
Telefonrådgivarna kommer att arbeta utifrån principerna för MI. En första omgång på 
15 rådgivare rekryterades med blandad bakgrund och kompetens. Denna grupp har 
under perioden april till december 2006 utbildats i MI, alkoholkunskap samt metod och 
telefonteknik.  

Rådgivarutbildningen har drivits och utvecklats av ADP i samarbete med TP inom CFF.  
Utbildningen fördelades över motsvarande 16 heldagar under 7 månaders tid. 
Utbildningen i MI bestod av teori och samtalsövningar (5 dagar), inspelning av 5 
telefonsamtal med fiktiva klienter samt grupphandledning (5 x 0,5 dagar i 3 grupper om 
5 rådgivare). Feedback från inspelningssamtalen gavs omedelbart efter samtalet av 
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skådespelare samt av medlyssnande handledare. Samtalen kodades med hjälp av MITI. 
Feedback på denna kodning gavs till rådgivarna under handledningstillfällena, 2 veckor 
efter inspelning i form av ett skriftligt kodningsformulär. Under handledningen lyssnade 
gruppen på varje inspelning och muntlig feedback erhölls från handledare och kollegor. 
Mer information om skådespelarsamtal och MITI-kodningar lämnas under metoddelen.  

Under utbildningspassen i Alkoholkunskap (5,5 dagar) täcktes områden såsom 
somatiska och psykiatriska komplikationer, riskbruk, missbruk och beroende 
befolkningens alkoholvanor, läkemedel, hänvisningsinstanser samt specifika 
infallsvinklar kopplade till kvinnor och ungdomar samt till anhöriga. Metod- och 
telefonteknik (4 dagar) låg till största delen i slutet av utbildningen och syftade till att 
träna rådgivarna i att använda telefon-och datajournalsystem samt till att diskutera och 
träna på hur rådgivningssamtalen kan läggas upp, hur information kan inhämtas, hur 
behandlingsverktyg kan användas samt hur information kan erbjudas. MI-utbildningen 
planerades och hölls av personal från ADP och TP med MI-tränarutbildning varav en 
med mångårig erfarenhet. Alkoholkunskaps- samt metod- och teknikavsnitten 
genomfördes med hjälp av personal från ADP och TP samt Beroendecentrum 
Stockholm. Utvärdering av rådgivarnas kompetensutveckling samt av 
behandlingseffekter planeras att göras kontinuerligt efter implementering.  

Uppsatsens syften och frågeställningar 

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att MI fungerar som behandlingsmetod vid 
beteendeförändring, inte minst vid alkoholproblematik. En del studier har även visat att 
MI kan vara effektivt i form av telefonrådgivning. Flera författare påpekar samtidigt att 
det råder brist på studier som har beskrivit hur MI har tillämpats, både vad gäller 
adherence och kompetens, och att det därför råder osäkerhet kring vad klienter faktiskt 
har erbjudits och med vilken kvalitet behandlingen har genomförts. Flera författare har 
även påtalat bristen på studier av MI-utbildningar, hur de har genomförts, hur effektiva 
de har varit, vad som har varit de effektiva momenten i utbildningen samt hur 
rådgivarnas kompetensutveckling har kunnat prediceras. Blivande rådgivare till 
Alkohollinjen har gått igenom en omfattande utbildning i MI som inkluderat feedback 
och handledning. 

Syften och frågeställningar: 

o Att beskriva eventuella förändringar i MI-kompetens hos Alkohollinjens 
rådgivare under utbildningen.  

− Har rådgivarnas MI-kompetens förändrats under utbildningens gång?  
− Har olika rådgivarbeteenden påverkats olika mycket under utbildningen? 

o Att undersöka samband mellan självskattningar och oberoende skattningar av 
MI-kompetens.  

− Finns det ett samband mellan de skattningar av MI-kompetens som utförs 
av oberoende MITI-kodare och de skattningar som utförs av rådgivarna 
själva?  

− Kan skattningar av fiktiva klienter (skådespelare), av medlyssnande 
handledare samt av rådgivarna själva utgöra alternativ till MITI-kodning 
för skattning av MI-kompetens efter telefonsamtal? 

o Att undersöka samband mellan självskattningsförmåga och MI-kompetens.  
− Påverkar förmågan till självskattning av MI-kompetens utvecklingen av 

MI-kompetens? 
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Metod  

 

Alkohollinjens rådgivare 

För att rekrytera rådgivare till Alkohollinjen vände sig ADP till Beroendecentrum 
Stockholm samt till fackförbunden Hälsopedagogiska föreningen och 
Hälsoakademikerna. Ambitionen var att få en blandning av rådgivare, dels individer 
med vana från klientarbete med beroendeproblematik och dels individer med utpräglat 
hälsoperspektiv. De instanser man vände sig till gick ut brett till sin personal/sina 
medlemmar med information om Alkohollinjen och att man där sökte rådgivare, 
härefter hade ADP informationsträffar för de olika grupperna, sammantaget 40 personer 
lämnade därefter in intresseanmälan, 27 personer intervjuades och 15 personer antogs 
och påbörjade utbildningen. En person avbröt utbildningen efter halva tiden av privata 
skäl. Vissa rådgivare var under pågående högskole- eller universitetsutbildning. För de 
yrkesverksamma rådgivarna (uteslutande från Beroendecentrum) stod arbetsgivaren för 
lön underutbildningstiden. Utgångsförutsättningarna var vid rekrytering att varje 
rådgivare efter implementering skulle kunna jobba på linjen några timmar per vecka och 
att ersättning då skulle börja utgå för samtliga rådgivare. Vid rekryteringstillfället 
informerades rådgivarna om att utbildningen skulle utvärderas kontinuerligt samt att 
inspelningar av samtal med fiktiva klienter skulle användas som feedback- och 
utvärderingsinstrument. 

Telefonsamtal med fiktiva klienter 

Under utbildningens gång genomförde rådgivarna fem 20-minuter långa telefonsamtal 
med fiktiva klienter som spelades av professionella skådespelare. Samtalen spelades in i 
syfte att kunna få en objektiv bedömning av rådgivarbeteendet samt möjliggöra 
feedback. Det första samtalet genomfördes före det att MI-utbildningen hade startat och 
det femte samtalet spelades in i slutet av utbildningen. Fem rådgivare hade lämnat in 
inspelningar till den första samtalsomgången som utgjordes av klienter från rådgivarnas 
ordinarie arbetsplatser, övriga inspelningar utgjordes av samtal med skådespelare. Vid 
inspelningstillfällena tog rådgivarna emot samtalen per telefon under det att en av 
handledarna medlyssnade. Skådespelarna satt i ett separat rum, ingen kontakt 
etablerades mellan skådespelare och rådgivare innan samtalet. Efter samtalet träffades 
skådespelare, rådgivare och handledare under 20-30 minuter för feedbacksamtal.  

Under de fem samtal som rådgivarna genomförde användes sammanlagt 8 
professionella skådespelare med minst tio års erfarenhet; åldersfördelning 30 till 50 år, 
könsfördelning 50% kvinnor och 50% män. Alla skådespelare fick genomgå en 
tretimmars utbildning i MI, vissa hade längre erfarenhet som utbildningsskådespelare 
med MI-anknytning och därför mer MI-kunskap. Kursledningen hade följande tankar 
kring vad rådgivarna framförallt skulle träna på under respektive samtal; Samtal 1) att 
orientera sig kring klientens problem och utforska ambivalens, Samtal 2) att ställa 
öppna frågor och utforska ambivalens, Samtal 3) att bemöta motstånd, Samtal 4) att ta 
upp alkoholanamnes och Samtal 5) att träna på allt, inget särskilt fokus. Upplägget togs 
fram tillsammans med sammankallande skådespelare som informerade övriga 
skådespelare. 
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Skattning av rådgivarnas MI-kompetens 

Utvärdering av rådgivarnas MI-kompetens genomfördes med hjälp av:  

o Självskattning via enkäter 
o MITI-kodning 
o Självskattning efter telefonsamtal  
o Skådespelarskattning 
o Handledarskattning  
o HRQ – skattning av skriftliga responser. 

Självskattning via enkäter 

Rådgivarna fyllde i följande fyra enkäter innan MI-delen av utbildningen startade, 
enkäterna 2,3 och 4 fylldes även i efter halva utbildningen (innan samtalsinspelning 
nummer 4) samt direkt efter att MI-delen av utbildningen var avslutad: 

1. Bakgrundsvariabler (7 frågor): 1) ålder, 2) kön, 3) antal år i arbete efter 
gymnasium, 4) antal år i arbete med behandling / livsstilsförändring, 5) antal år i 
arbete med människor med alkohol- eller drogproblem, 6) MI-erfarenhet innan 
Alkohollinjeutbildningen samt 7) högskole- eller universitetsexamen 

2. Självskattning av MI-kunskaper (4 frågor): 1) MI-förståelse (”Jag har en god 
förståelse för de grundläggande idéer och principer som Motiverande Samtal 
bygger på”); 2) MI-färdigheter (”Jag känner att jag har de färdigheter som 
behövs för att använda Motiverande Samtal i praktiken”); 3) MI-användning 
(”Jag använder mig av Motiverande Samtal i mitt arbete idag”); 4) 
Kunskapsbehov (”Jag behöver lära mig mer om att använda Motiverande 
Samtal”). Frågorna besvarades via en tiogradig Likert-skala från 1=”stämmer 
inte alls/kan ej bedöma” till 10=”stämmer helt och hållet”. 

3. Självskattning av empati och MI-anda (7 frågor): Frågorna (en för empati och 
sex för MI-anda varav tre MI-förenliga och tre MI-oförenliga yttranden) 
formulerades mot bakgrund av MITI-manualens beskrivning av önskat 
kodningsförfarande och presenteras i sin helhet i tabell 1. Frågorna besvarades 
via en sjugradig Likert-skala från 1=”stämmer inte alls” till 7=”stämmer helt och 
hållet”, en ruta kunde kryssas i för alternativet ”kan inte bedöma”. 

Tabell 1. Frågor i enkät 3 för självskattning av empati och MI-anda, besvarades av rådgivarna 
före, under och efter utbildning via en sjugradig (1-7) Likertskala. 

 Nr. Karaktäristika Frågeformulering 
10 Empati ”Jag tror att mina patienter / klienter känner att jag visar 

empati/förståelse inför deras problem.” 
11 MI-anda/ 

Samarbete 
”I mina kontakter med patienter / klienter fokuserar jag på att 
genom samarbete utforska individens bekymmer och idéer.” 

13 MI-anda/ 
Locka fram 

”I mina kontakter med patienter / klienter stöder jag 
individen till att tala sig själv till en förändring.” 

M
I-f

ör
en

lig
a 

yt
tra

nd
en

 

15 MI-anda/ 
Autonomi 

”I mina kontakter med patienter / klienter kan jag acceptera 
att individen väljer att inte förändras i nuläget.” 

12 MI-anda/ 
Auktoritet 

”I mina kontakter med patienter / klienter använder jag 
övertalning och min auktoritet för att hjälpa individen till 
förändring.” 

14 MI-anda/ 
Lära ut 

”I mina kontakter med patienter / klienter hjälper jag 
individen till förändring genom att lära henne/honom något 
eller ge logiska skäl till att förändra sig.” 

M
I-o

fö
re

nl
ig

a 
yt

tra
nd

en
 

16 MI-anda/ 
Aktivt påverka 

”I mina kontakter med patienter / klienter är jag mån om att 
aktivt försöka påverka hennes/hans vilja att förändras.” 
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4. Självskattning av indexmått (4 frågor): Frågorna formulerades mot bakgrund av 
de index för beteendefrekvenser som skall beräknas enligt MITI-manualen. 
Samtliga index i MITI förutom den som handlar om MI-förenlighet hos 
yttranden skattades; 1) ”När jag informerar mina patienter / klienter om kunskap 
som är viktig för dem efterfrågar jag patientens / klientens medgivande om att 
hon / han är intresserad av att ta emot denna kunskap”, besvarades med följande 
alternativ: ”i minst 80% av fallen”, ”i mindre än 80% av fallen”, ”kan inte 
bedöma”. I de tre övriga frågorna ombads rådgivarna att skatta den procentuella 
fördelningen mellan 2) öppna och slutna frågor, 3) enkla och komplexa 
reflektioner samt 4) mellan frågor och reflektioner.  

MITI-kodning - Oberoende skattning av MI-kompetens under telefonsamtal 

Kodningssystemet MITI (svensk översättning, Forsberg & Van Loo, 2004) användes för 
att koda de fem telefonsamtal per rådgivare som spelades in med fiktiva klienter. 
Kodarna använde sig av de första 20 minuterna av inspelningarna. Två olika typer av 
skattningar används i MITI; globala skattningar och frekvensberäkningar av beteenden. 
I typfallet görs båda skattningarna under en enda genomlyssning av bandet. Den globala 
skattningen skall karaktärisera interaktionen i sin helhet på en sjugradig Likert-skala, 
två dimensioner bedöms: Empati och MI-anda. Kodaren börjar med att förutsätta en 
begynnelsepoäng på 4 och rör sig därifrån upp eller ner på skalan mot bakgrund av sitt 
helhetsintryck. Frekvensberäkningar bygger på att kodaren räknar antalet specifika 
rådgivarbeteenden från början på det studerade bandavsnittet och ända till slutet, utan 
att bedöma kvaliteten. Författarna till MITI (Moyers et al., 2004) har funnit att 
kodningarna beskrivs bättre genom index som beräknas som förhållandet mellan olika 
frekvensmått. De har även föreslagit gränsvärden för godkänd och väl godkänd nivå för 
utförare av MI. Skattningar och indexberäkningar, förkortningar och gränsvärden 
presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. Beskrivning av globala skattningsmått, frekvensberäkningar, indexmått och 
gränsvärden (G ; VG) enligt MITI (Forsberg & Van Loo, 2004). Förkortningar som används i 
uppsatsen. 

 Förkortningar Beskrivning 
 (G ; VG) -nivå  

Empati 
(5 ; 6) 

Empati. Syftar till att fånga in i vilken utsträckning rådgivaren förstår eller 
anstränger sig att förstå klientens perspektiv. 

G
lo

ba
l s

ka
ttn

in
g 

MI-anda 
(5 ; 6) 

Motiverande samtalsanda. Syftar till att fånga in behandlarens övergripande 
skicklighet i motiverande samtal med fokus på tre karaktäristika; locka fram, 
samarbete och autonomi. 

INF Information. När rådgivaren ger information, lär ut, uttrycker åsikt. Denna 
kategori är värdeneutral. 

YTT-F Yttranden förenliga med MI. Används för att fånga in särskilda 
rådgivarbeteenden som är i samklang med MI, t.ex. fråga om tillåtelse, 
bekräfta, understryka kontroll, stödja. 

YTT-O Yttranden oförenliga med MI. Används för att fånga in rådgivarbeteenden 
som inte överensstämmer med MI, t.ex. ge råd utan tillåtelse, konfrontera, 
styra. 

ÖF Öppna frågor. När rådgivaren ställer en fråga som tillåter en rad möjliga 
svar 

SF Slutna frågor. När rådgivaren ställer en fråga som kan besvaras med ”ja” 
eller ”nej” eller när frågan specificerar ett begränsat område, t.ex. tid eller 
plats. 

KR Komplexa reflektioner. Utsaga av rådgivaren som lägger till påtagligt ny 
mening eller understryker vad klienten har sagt, ger en djupare eller mer 
komplex bild av vad klienten har sagt. 

Fr
ek

ve
ns

be
rä

kn
in

g 

ER Enkla reflektioner. Utsaga av rådgivaren som endast lägger till lite eller 
ingen ny mening eller förstärkning av vad klienten har sagt. 

YTT-F/YTT 
(0,8 ; 0,9) 

Procentandel yttranden förenliga med MI = antalet yttranden förenliga med 
MI / (antalet yttranden förenliga med MI + antalet yttranden oförenliga med 
MI). 

ÖF/F 
(0,5 ; 0,7) 

Procentandel öppna frågor = antalet öppna frågor / (antalet öppna frågor + 
antalet slutna frågor). 

KR/R 
(0,4 ; 0,5) 

Procentandel komplexa reflektioner = antalet komplexa reflektioner / 
(antalet komplexa reflektioner + antalet enkla reflektioner). 

In
de

x 

R/F 
(1 ; 2) 

Förhållandet mellan reflektioner och frågor. Totala antalet reflektioner / 
totala antalet frågor. 

 

MITI-kodningarna av de inspelade samtalen genomfördes på ett kodningslaboratorium 
vid Sektionen för beroendeforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, 
Karolinska Institutet i Stockholm. De kodare som användes vid laboratoriumet hade 
genomgått MITI-utbildning på 48 timmar under en 14-veckors period och därefter haft 
boostersessioner var tredje vecka i syfte att vidmakthålla kodningskvaliteten och att 
verka för kontinuerliga förbättringar av kodningsarbetet. Utvärdering av kodarnas 
interbedömarreliabilitet hade genomförts och utgjorde förutsättningar för upprättandet 
av kodningslaboratoriumet. Data från utvärderingen stödde användandet av den svenska 
versionen av MITI på gruppnivå samtidigt som viss försiktighet bör iakttagas vid 
tolkning av enskilda kodningar (Forsberg, Källmén, Hermansson, Berman, & Helgason, 
2006, submitted) 
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Självskattning av MI-kompetens 

Omedelbart efter varje inspelat samtal med den fiktiva klienten (skådespelaren) fyllde 
rådgivaren i ett självskattningsformulär med de globala skattningsmåtten (Empati och 
MI-anda) samt de index som beräknas vid en MITI-kodning (YTT-F/YTT, ÖF/F, KR/R 
och R/F). Ingen kommunikation skedde mellan rådgivare och handledare eller 
skådespelare innan skattningsformuläret fylldes i. Självskattningar gjordes efter 
samtalen 2,3,4 och 5. Skattningarna gjordes för att möjliggöra studier av samband 
mellan självskattning, MITI-kodning, skådespelarskattning och handledarskattning samt 
för att kunna bedöma betydelsen av självskattningsförmåga för utveckling av MI-
kompetens. 

Skådespelarskattning av MI-kompetens 

Omedelbart efter det att skådespelarna hade genomfört sina samtal som fiktiva klienter 
fyllde de i ett skattningsformulär med fyra frågor som syftade till att fånga in 
skådespelarnas helhetsupplevelse av samtalet med avseende på de globala måtten 
empati och MI-anda (karaktäristika: samarbete, locka fram, autonomi). Frågorna 
formulerades mot bakgrund av MITI-manualens beskrivning av önskat 
kodningsförfarande och presenteras i sin helhet i tabell 3. Denna skattning gjordes för 
att möjliggöra studier av samband mellan skattningar av skådespelare och övriga 
skattningsinstrument. En sjugradig Likert-skala användes för att möjliggöra jämförelser 
med MITI-kodningar. Skådespelarskattningar gjordes efter samtalen 2, 3 (empati, locka 
fram, autonomi), 4 och 5 (empati, locka fram, autonomi, samarbete). 
Tabell 3. Frågor i skattningsformulär som gavs till skådespelare och handledare efter inspelning 
av samtal mellan rådgivare och fiktiv klient (skådespelare). Skattningen gjordes med hjälp av en 
sjugradig Likert-skala från 1=”stämmer inte alls” till 7=”stämmer helt och hållet”. 

Nr. Dimension Karaktäristika Frågeformulering 

1 MI-anda Samarbete ”Rådgivaren lyckades verkligen få mig/klienten* att själv utforska 
olika aspekter av de problem som jag/klienten* ringde för.” 

2 Empati Empati ”Rådgivaren visade stor förståelse för min/klientens* situation.” 

3 MI-anda Locka fram ”Rådgivaren lyckades i hög grad få mig/klienten* att själv formulera 
mina/sina skäl för en förändring.” 

4 MI-anda Autonomi ”Rådgivaren var mer angelägen om att jag/klienten* skulle påbörja 
en beteendeförändring än vad jag/klienten själv* var.” 

*I fallet med skådespelarskattning användes formuleringarna mig/min/jag och i fallet med 
handledarskattning användes formuleringarna klienten/klientens/klienten själv. 

Handledarskattning av MI-kompetens 

Vid varje samtal mellan rådgivare och fiktiv klient (skådespelare) medlyssnade en av 
handledarna. Under samtalets gång eller omedelbart efter det att samtalet var slutfört så 
fyllde handledaren i ett skattningsformulär som syftade till att fånga in handledarens 
helhetsupplevelse av samtalet med avseende på de globala måtten Empati och MI-anda 
(karaktäristika: samarbete, locka fram, autonomi,). Här användes samma frågor och 
samma sjugradiga Likert-skala som till skådespelarskattningen, med nödvändiga 
semantiska förändringar (tabell 3). Även denna skattning gjordes för att möjliggöra 
studier av samband mellan olika skattningar. Handledarskattningar påbörjades senare än 
skådespelarskattningarna och gjordes efter samtalen 4 och 5.  

HRQ - Oberoende skattning av skriftlig MI-kompetens 

Rådgivarnas förmåga att generera empatiska responser, en nyckelfärdighet inom MI, 
mättes genom HRQ (Miller et al., 1991) som går ut på att rådgivarna via korta texter får 
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tänka sig in i sex hypotetiska situationer där olika personer ger uttryck för en 
problematisk situation. Rådgivarna har därefter i uppgift att svara skriftligen på ett sätt 
som de tror ska kunna hjälpa den fiktiva personen. Instruktionerna till HRQ samt de sex 
vignätterna översattes från engelska till svenska av författaren till uppsatsen. De 
skriftliga svaren ansågs av Miller och kollegor (1991) utgöra en approximation av vad 
rådgivaren skulle kunna uttrycka till en faktisk klient. HRQ besvarades av rådgivarna 
två gånger; före MI-utbildningen hade påbörjats samt efter att MI-utbildningen var 
avslutad. Samtliga svar renskrevs av en oberoende person som kodade svarsidentiteten 
på varje enskild fråga på ett sätt som gjorde det omöjligt för HRQ-kodaren att veta vem 
som hade skrivit svaren och vid vilket tillfälle. 

Författaren till uppsatsen kodade samtalen enligt ett modifierat HRQ-kodningsschema 
med en fyragradig skala. Det ursprungliga schemat byggde på en femgradig skala. Då 
det i tidigare studier har visat sig vara svårt att särskilja nivåerna 4 och 5 så har de 
sammanslagits till nivå 4, ett förfarande som har rekommenderats av en av författarna 
till HRQ, William Miller (refererad i Baer et al., 2004), och använts i flera studier (Baer 
et al., 2004; Rosengren et al., 2005). De fyra nivåerna kodades då enligt följande; 1) 
svar som inte innehöll någon reflektion men åtminstone en respons som kunde kodas 
som en ”vägspärr” såsom den definieras i Gordon’s (1977) ”typiska tolv” responser, 2) 
svar som innehöll både en reflektion (enligt kodningsanvisningar på nivåerna 3 och 4 
samt en ”vägspärr”, alternativt innehöll varken reflektion eller ”vägspärr”, 3) en respons 
som var en enkel reflektion, som bara repeterade innehållet som individen uttalat; och 4) 
en komplex reflektion som utvidgade innehållet genom att lägga till en innebörd, känsla 
eller metafor (parafras) på ett adekvat sätt. Om flera responser var nedtecknade på en 
fråga så räknades kodningen för den högsta uppvisade nivån, såvida inte en ”vägspärr” 
var inkluderad, då kodades svaret som nivå 2. Rådgivarens totala HRQ-poäng utgjordes 
av summan av skattad HRQ-nivå på de sex svaren.  

En översikt över proceduren för utbildningen på Alkohollinjen och utvärderingen av 
rådgivarnas MI-kompetens finns i tabell 4. 
Tabell 4. Proceduren för utbildningen till rådgivare på Alkohollinjen samt för utvärderingen av 
rådgivarnas MI-kompetens. 
Moment Tidsaxel i förhållande till utbildningens start (mån.) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Utbildning           
Motiverande samtal           
Alkoholkunskap           
Metod- och teknikträning           
Samtal med fiktiva klienter, (nr)  1  2 3 4 5    
Feedback och handledning kopplat till varje  
---samtal (nr) 

  1 U
pp

eh
ål

l 

 2 3 4 5   

Utvärdering: Självskattning           
Enkät 1. Bakgrundsvariabler, B B        B  
Enkät 2. MI-kunskap, K K     K   K  
Enkät 3. Empati och MI-anda, E E     E   E  
Enkät 4. Indexmått, I I     I   I  
Självskattning av Empati, MI-anda och  ----
----indexmått efter varje samtal (nr) 

   

 

2 3 4 5    

Utvärdering: Oberoende skattning           
HRQ, H H        H  
MITI-kodning av varje samtal (nr)  1  2 3 4 5    
Skådespelarskattning av varje samtal (nr)    2 3 4 5    
Handledarskattning av varje samtal (nr)    

 

  4 5    
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Statistiska analyser 

Data analyserades med hjälp av SPSS för Windows, version 14.0. I den statistiska 
analysen används icke-parametriska test mot bakgrund av att skattningarna som har 
gjorts i samband med datainsamlingen har mätts med ordinal-, snarare än med intervall- 
eller kvotskala vilket gör att variablerna inte är parametriska. För beräkning av eventuell 
förändring av MI-kompetens över tid användes Friedman Test, det icke-parametriska 
alternativet till ANOVA för upprepade mätningar. Då något post-hoc test inte kan 
utföras på Friedman Test kan man enbart säga att en signifikant skillnad föreligger 
mellan ytterlighetsvärdena. För beräkning av korrelationer användes Spearman’s rho 
(korrelationskoefficient), det icke-parametriska alternativet till Pearson’s 
produktmomentkorrelationskoefficient. Cohen (1988) har föreslagit följande riktlinjer 
för bedömning av korrelationskoefficienten: svag korrelation 0,10-0,29; medelstark 
0,30-0,49; stark 0,50-1,00. För beräkning av korrelationer mellan skattningar av samma 
variabel användes intraklasskorrelation (ICC). Cicchetti (1994) har föreslagit följande 
riktlinjer för bedömning av ICC koefficienten: dålig ICC: < 0,40; acceptabel ICC: 0,40-
0,59; bra ICC: 0,60-0,74; utmärkt ICC: 0,75-1,00.  

Uppsatsens författare var en av rådgivarna som gick utbildningen. Författarens data har 
exkluderats från de statistiska analyser i uppsatsen där författaren själv har varit 
involverad på ett sätt som kunnat påverka resultatet (gäller enbart för HRQ). Enkät 4 
(indexmått) besvarades enbart av fyra personer, därför har analys av dessa data inte 
genomförts. HRQ-data har samlats in men inte analyserats. 

 

Resu l ta t  

 

Rådgivarnas karaktäristik och bakgrund 

Rådgivargruppen bestod av 10 kvinnor och 4 män. Medelåldern för gruppen var 40,6 år, 
den yngsta var 25 år och den äldsta 62 år. Spännvidden för antalet yrkesverksamma år 
var 0,5 till 40 år med ett medelvärde på 16,7 år. Rådgivarna hade arbetat med 
behandlingsarbete eller livsstilsförändring under alltifrån 0 till 34 år med ett medelvärde 
på 6,3 år, 50 % hade jobbat med sådana uppgifter mindre än 1 år. Erfarenheten av 
alkohol- eller drogrelaterad problematik var mellan 0 och 25 år med ett medelvärde på 
5,7 år. Rådgivarna hade följande utbildningsexamina (antal personer); folkhälsovetare 
eller hälsopedagog (6), sjuksköterska eller mentalskötare (3), psykolog eller socionom 
(4) samt sociolog (1). Rådgivarnas MI-erfarenhet fördelades enligt följande vid 
rekryteringstillfället (antal personer); hade aldrig hört talas om MI (1), kände till MI 
men hade inte läst eller hört något om vad det går ut på (6), hade tagit del av kort 
översiktlig information om Motiverande Samtal (1), hade läst bok, varit på konferens 
eller haft undervisning (1), hade gått utbildning i Motiverande Samtal på sammantaget 
minst en dag där praktiska övningar ingick (5). 

Bakgrundsvariablerna ålder, antal år i arbete efter gymnasium, antal år i arbete med 
behandling / livsstilsförändring och antal år i arbete med drogproblematik samvarierade 
kraftigt. Korrelationer mellan variablerna varierade enligt Spearman’s rho mellan 0,708 
och 0,942 och hade signifikansnivåer på minst 0,01. Utbildning visade ett starkt 
samband med ålder (0,675**) och antal år i arbete efter gymnasium (0,659*), p*<0,05, 
p**<0,01. Äldre personer hade i större omfattning utbildningarna psykolog, 
sjuksköterska och mentalskötare medan yngre personer oftare var folkhälsovetare och 
hälsopedagoger. 
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Förändring av MI-kompetens hos rådgivare 

MITI-kodning av telefonsamtal med fiktiva klienter 

I figur 1 presenteras medelvärdena för MITI-kodarnas skattningar av Empati och MI-
anda. En ökning syns för båda måtten under de tre första inspelningarna. En minskning 
sker sedan vid den fjärde inspelningen för att i den femte inspelningen ligga på samma 
nivå som vid den andra inspelningen. Medelvärdena hamnar inte vid något tillfälle i 
nivå med godkänd nivå enligt MITI-manualen. Friedman Test visar en signifikant 
förändring över tid, både avseende empati (p=0,004) och MI-anda (p=0,005), 
åtminstone mellan ytterlighetsvärdena, d.v.s. samtal 3 och 4. Sambandet mellan 
skattningarna beräknades enligt ICC till 0,885 (p<0,001), en utmärkt korrelation enligt 
Cichetti (1994). 
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Figur 1. Medelvärden för MITI-kodarnas skattningar av de globala måtten Empati och MI-anda. 
Friedman Test: empati (p=0,004), MI-anda (p=0,005) 
 

Medelvärden för MITI-skattade frekvensberäkningar av rådgivarbeteenden presenteras i 
figurerna 2 (information och yttranden) och 3 (frågor och reflektioner). Här var 
förändringen signifikant avseende hur mycket information rådgivaren har gett klienten 
(figur 2). I samtalen 1,2,3 och 5 pendlade antalet i medeltal mellan 3 och 5 medan det 
under det fjärde samtalet låg högre, mellan 7 och 8. (Friedman Test, p=0,001) 
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Figur 2. Medelvärden för MITI-kodarnas frekvensberäkningar av beteendemåtten information 
samt MI-förenliga respektive MI-oförenliga yttranden. Friedman Test: information (p=0,001) 

 

I figur 3 presenteras medelvärden för antalet frågor och reflektioner. Man ser att antalet 
slutna frågor successivt minskar, att antalet öppna frågor pendlar något och att antalet 
enkla reflektioner tenderar till att öka. Det enda måttet som visar signifikanta 
förändringar är antalet komplexa reflektioner (Friedman Test: p=0,002) som uppvisar en 
ökning under de först tre inspelningarna, en tydlig minskning under samtal fyra och en 
återgång under samtal fem. Medelvärdet för antalet komplexa reflektioner följer samma 
mönster som de övergripande måtten empati och MI-anda samt beteendemåttet 
information. 
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Figur 3. Medelvärden för MITI-kodarnas frekvensberäkningar av beteendemåtten slutna och 
öppna frågor samt enkla och komplexa reflektioner. Friedman Test: komplexa reflektioner 
(p=0,002) 
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Index för MITI-kodarnas frekvensberäkningar presenteras i form av medelvärden i figur 
4. Index för öppna/alla frågor ligger tämligen konstant, möjligen kan man skönja en viss 
ökning av medelvärdet. Index för förenliga/alla yttranden följer mönstret med en ökning 
från samtal 1 till 3, en minskning under samtal 4 och därefter en ökning till samtal 5. 
Samma mönster syns för index komplexa/alla reflektioner (Friedman Test: p=0,019) 
liksom för index reflektioner/frågor (Friedman Test: p=0,009). Jämfört med godkänd 
nivåer enligt MITI-manualen ligger medelvärdena (förutom index öppna/alla frågor) 
över godkändnivån vid samtal 3 och under godkändnivån vid samtal 4. 
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Figur 4. Medelvärden för MITI-kodarnas indexmått av frekvensberäkningar; förenliga/alla 
yttranden, öppna/alla frågor, komplexa/alla reflektioner, reflektioner/frågor. Friedman Test:: 
komplexa/alla reflektioner (p=0,019), reflektioner/frågor (p=0,009) 

 

Självskattning av telefonsamtal med fiktiva klienter 

Medelvärden av rådgivarnas självskattning av samtalen 2,3,4 och 5 med avseende på de 
övergripande måtten empati och MI-anda presenteras i figur 5 och med avseende på 
index av beteendefrekvenser i figur 6. Självskattningen av empati uppvisar liknande 
medelvärden för det andra, tredje och femte samtalet medan det fjärde samtalet avviker 
nedåt. Medelvärdet för MI-anda visar däremot liknande medelvärden för det andra, 
tredje och fjärde samtalet medan det femte samtalet avviker uppåt. Ingen signifikant 
förändring över tid enligt Friedman Test. Sambandet mellan skattningarna beräknades 
enligt ICC till 0,792 (p<0,001). 
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Figur 5. Rådgivarnas självskattning av Empati och MI-anda omedelbart efter inspelade samtal 
med fiktiva klienter. (n.s.) 

Medelvärdet för rådgivarnas självskattning av index för förhållanden mellan olika 
beteendefrekvenser (figur 6) uppvisar sammantaget en tendens till ökning under de fyra 
samtalen. Rådgivarna skattar ökade färdigheter under utbildningens gång. 
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Figur 6. Medelvärden av rådgivarnas självskattning av index; förenliga/alla yttranden, öppna/alla 
frågor, komplexa/alla reflektioner, reflektioner/frågor, omedelbart efter inspelade samtal med 
fiktiva klienter. Friedman Test: komplexa/alla reflektioner (p=0,038) 

Självskattning via enkät - färdigheter, förståelse och utbildningsbehov 

Medelvärdet för skattningarna i enkät 2 ökade med avseende på självskattning av MI-
förståelse och MI-färdigheter från mättillfället före utbildning till mättillfället under 
utbildning (figur 7). Under samma period minskade medelvärdet för självskattat behov 
av MI-utbildning. Rådgivarna skattar en samtidig ökning av förståelse och färdigheter 
och minskning av kunskapsbehov under första halvan av utbildningen. Förändringen 
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avseende kunskapsbehovet uppvisar en signifikant förändring enligt Friedman Test 
(p<0,001). Från mättillfället under utbildning till mättillfället efter utbildning syns ingen 
förändring i medelvärden för någon av frågorna. (Frågorna presenteras i sin helhet i 
metoddelen, se sid 16, punkt 2).  
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Figur 7. Medelvärden av självskattning avseende MI-förståelse, MI-färdigheter och behov av MI-
utbildning under utbildningens gång. N=14. 
 

Självskattning via enkät – empati och MI-anda 

Självskattning av de globala måtten Empati och MI-anda presenteras i figur 8 (frågorna 
redovisas i sin helhet i tabell 1). En signifikant minskning av medelvärdet för de sju 
rådgivare som fyllde i samtliga frågor avseende MI-oförenligt beteende (att lära ut, 
p<0,05; att aktivt påverka, p<0,01) skattades mellan mättillfället före utbildning och 
mättillfället under utbildning. Medelvärdena visade inte på några större förändringar 
avseende MI-förenliga beteenden (empati, n=7; samarbeta, n=7; locka fram, n=8; 
autonomi, n=8) under utbildningens gång, en svag minskning av medelvärden kan 
skönjas. Medelvärdet visade inte heller någon förändring när det gäller MI-oförenligt 
auktoritärt beteende (n=8).  
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Figur 8. Medelvärden av självskattad Empati och MI-anda före, under och efter utbildning. MI-
förenliga beteenden (fyllda) och MI-oförenliga beteenden (ofyllda). 

Skattning av skådespelare och handledare 

Medelvärden av skådespelares och handledares skattning av empati presenteras i figur 9 
tillsammans med tidigare redovisad MITI-kodning av empati och självskattning av 
empati. Figuren visar att medelvärdena är lägst för MITI-kodarna, med undantag för 
samtal 3, därefter kommer rådgivarnas självskattningar, skådespelarnas skattningar och 
högst skattningar gjorde handledarna. Man kan observera en skillnad i skattning av 
samtalen 3 och 4; varken skådespelarens eller rådgivarens skattning av samtal 3 skiljer 
sig från samtal 4 vilket den tycks göra för MITI-kodarna. Noterbart är även 
skådespelarnas relativt sätt höga skattning av samtal 2 där MITI-kodarnas medelvärde 
ligger nästan 2 enheter därunder. 
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Figur 9. Medelvärden av Empatiskattning efter samtal med fiktiva klienter; MITI-kodare, 
självskattning av rådgivare, skådespelare (fiktiva klienten) samt handledare. 
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Medelvärden av skådespelares och handledares skattning av MI-anda (två 
skattningsmått; karaktäristika samarbete och locka fram) presenteras i figur 10 
tillsammans med MITI-skattning och självskattning av MI-anda. Figuren visar att 
medelvärdena är lägre för MITI-skattningarna och självskattningarna jämfört med 
skådespelarskattningarna för samtalen 2,4 och 5, för samtal 3 har MITI-kodarna skattat 
högst på MI-anda. Skådespelarskattningarna uppvisar tydligt högre värden för samtal 2 
till skillnad från MITI- och självskattningarna. Noterbart är att handledarna har skattat 
lägre än skådespelare vid tre av fyra tillfällen och att handledarna i det femte samtalet 
har skattat en lägre MI-anda (locka fram) än vid samtal 4 till skillnad från samtliga 
övriga skattningar. Även samtliga empatiskattningar (se figur 9) uppvisade högre 
värden för samtal 5 än för samtal 4.  
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Figur 10. Medelvärden för skattning av MI-anda efter samtal med fiktiva klienter; MITI-kodare, 
självskattning av rådgivare, skådespelare (fiktiva klienten) samt handledare. De två sistnämnda 
skattningarna utgörs av frågor om samarbete och locka fram (tabell 1). 

 

Samband mellan självskattningar och oberoende skattningar av MI-kompetens 

Samband mellan de olika empatiskattningarna i figur 9 har beräknats med hjälp av 
intraklasskorrelationen (ICC) och redovisas i tabell 5. Ingen korrelation kunde påvisas 
mellan MITI-skattning och självskattning respektive mellan MITI-skattning och 
handledarskattning. En signifikant och acceptabel korrelation hittades mellan 
självskattning och handledarskattning. Signifikanta men svaga korrelationer hittades 
mellan MITI-skattning och skådespelarskattning respektive mellan självskattning och 
skådespelarskattning. En svag och icke signifikant korrelation hittades mellan 
handledarskattning och skådespelarskattning.  
Tabell 5. Intraklasskorrelation (ICC) för skattning av empati mellan MITI-skattning, 
självskattning, skådespelarskattning och handledarskattning. 

Mätning 1 2 3 
1) MITI (N=68)    
2) Självskattning (N=53) 0,087   
3) Skådespelarskattning (N=54) 0,326** 0,261*  
4) Handledarskattning (N=28) 0,004 0,442** 0,278 

ICC < 0,40 dålig korrelation, 0,40-0,59 acceptabel korrelation, 0,60-0,75 bra korrelation,  
> 0,75 utmärkt korrelation (Cicchetti, 1994). **p<0,01; *p<0,05 
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Samband mellan de olika skattningarna av MI-anda i figur 10 har beräknats med hjälp 
av intraklasskorrelationen (ICC) och redovisas i tabell 6. Signifikanta korrelationer 
hittades mellan de båda skådespelarskattningarna samarbete och locka fram (ICC bra 
korrelation, p<0,001) samt mellan de båda handledarskattningarna samarbete och locka 
fram (ICC utmärkt korrelation, p<0,001). Svaga fast signifikanta korrelationer hittades 
mellan skådespelarskattning/samarbete och handledarskattning/samarbete samt mellan 
skådespelarskattning/locka fram och MITI-skattning. Inga korrelationer med andra 
skattningssätt kunde förutom den sistnämnda påvisas för MITI-skattning och 
självskattning vad gäller MI-anda. 
Tabell 6. Intraklasskorrelation (ICC) mellan självskattning och oberoende skattningar av MI-
anda. För skådespelar- och handledarskattningar av MI-anda har korrelationer beräknats för 
frågorna 11 (samarbete) och 13 (locka fram), se tabell 1 för frågornas formuleringar. 

Mätning 1 2 3 4 5 
1) MITI (N=68)      
2) Självskattning (N=53) 0,006     
3) Skådespelarskattning 
     Samarbete (N=54) 

0,166 0,208    

4) Skådespelarskattning 
     Locka fram (N=54) 

0,264* 0,180 0,593***   

5) Handledarskattning 
     Samarbete (N=28) 

-0,024 0,230 0,331* 0,151  

6) Handledarskattning 
     Locka fram (N=28) 

-0,126 0,009 0,038 0,142 0,688*** 

ICC < 0,40 dålig korrelation, 0,40-0,59 acceptabel korrelation, 0,60-0,75 bra korrelation,  
>0,75 utmärkt korrelation (Cicchetti, 1994). ***p<0,001; *p<0,05 
 

Samband mellan självskattningsförmåga och färdighetsutveckling 

Självskattningsförmågan hos rådgivarna bedömdes genom att intraklasskorrelationer 
(ICC) mellan självskattningar och MITI-skattningar beräknades individuellt för 1) 
empati, 2) MI-anda samt för indexen 3) YF-MI/Y-ALLA, 4) FÖ/F-ALLA, 5) KR/R-
ALLA respektive 6) R-ALLA/F-ALLA. Rådgivarna rangordnades efter hur många 
positiva ICC-koefficienter de hade, subtraherat med antalet ICC-koefficienter som var 
mindre eller lika med 0. Detta värde (självskattningsindex) varierade mellan -6 och +6. 
Rådgivargruppen delades upp i två grupper; de med högre självskattningsförmåga och 
de med lägre självskattningsförmåga. Vid samma självskattningsindex rangordnades de 
efter antal koefficienter > 0,4 (acceptabel korrelation enligt Cicchetti, 1994). 
Medelvärden för bakgrundsvariabler och för ICC-koefficienter hos respektive grupp 
presenteras i tabell 7. 
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Tabell 7. Medelvärden för bakgrundsvariabler och ICC-koefficienter rörande korrelationen 
mellan självskattning och MITI-skattning av globala mått och index. 

 Självskattningsförmåga 

 Högre Lägre 

N 7 7 

Ålder (år) 35,7 45,6 

Antal år i arbete efter gymnasium  12,6 20,7 

Antal år i arbete med behandling / livsstilsförändring 4,0 8,6 

Antal år i arbete med människor med drogproblematik 3,9 7,4 

MI-erfarenhet innan Alkohollinjeutbildningen* 2,9 3,6 

Intraklasskorrelationer   

MITI-kodad empati / självskattad empati  0,21 -0,14 

MITI-kodad MI-anda / självskattad MI-anda  0,31 -0,38 

MITI-kodat index / självskattat index (YF-MI / Y-ALLA) 0,31 -0,27 

MITI-kodat index / självskattat index (ÖF / F-ALLA) 0,32 0,23 

MITI-kodat index / självskattat index (KR / R-ALLA) 0,07 -0,35 

MITI-kodat index / självskattat index (R-ALLA / F-ALLA) 0,11 -0,21 

 

Figur 11 visar hur de två grupperna, högre respektive lägre självskattningsförmåga, 
fördelar sig med avseende på medelvärdet för MITI-skattning av Empati respektive MI-
anda. De två grupperna följs åt under samtalen förutom i det sista samtalet där 
medelvärdena för gruppen med högre självskattningsförmåga ökar med 1,5 (empati) 
respektive 2 (MI-anda) enheter från det fjärde till det femte samtalet medan 
medelvärdena för gruppen med lägre självskattningsförmåga inte förändras alls från det 
fjärde till det femte samtalet.  
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Figur 11. Medelvärden för MITI-skattad empati och MI-anda för gruppen med högre respektive 
lägre självskattningsförmåga. (n.s.) 
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Sambandet mellan självskattningsförmåga och bakgrundsvariabler beräknades genom 
att rådgivarnas rangordning med avseende på självskattningsförmåga korrelerades med 
bakgrundsvariablerna. Korrelationskoefficienterna enligt Spearman’s rho visade på 
medelstarka (Cohen, 1988) negativa samband mellan självskattningsförmåga och ålder 
(-0,396), antal år i arbete med behandling / livsstilsförändring (-0,447) och antal år i 
arbete med människor med drogproblem (-0,374), inga signifikansnivåer under 0,05.  

Kodare, skådespelare och handledare 

Under de fem samtalen användes 7 kodare, 8 skådespelare och 3 handledare, de 
fördelades vid de olika samtalsomgångarna enligt tabell 8. I tabellen kan man utläsa att 
förutsättningarna skiljer sig åt mellan samtalsomgångarna med avseende på 
individfaktorer, både gällande MITI-kodare, skådespelare och handledare. 
Tabell 8. Antal skattningar per samtalsomgång och totalt beräknat individuellt för varje MITI-
kodare, skådespelare och handledare. Medelvärden per samtalsomgång och totalt för globala 
MITI-skattade mått presenterade inom parantes (empati;MI-anda). 

 
Indi
vid 

Summa 
skattningar 

Samtal 1 Samtal 2 Samtal 3 Samtal 4 Samtal 5 

M 1 20  
(3,6;3,9) 

4 
(2,7;3,2) 

5 
(3,6;4,0) 

1 
(3,0;3,0) 

 10 
(4,0;4,2) 

M 2 18  
(4,3;4,1) 

10 
(3,8;3,7) 

 5 
(5,4;4,6) 

2 
(5,0;4,5) 

1 
(3,0;4,0) 

M 3 17  
(3,1;3,0) 

 4 
(3,7;4,0) 

 12 
(2,8;2,7) 

1 
(3,0;2,0) 

M 4 6   
(4,5;5,0) 

  6 
(4,5;5,0) 

  

M 5 3   
(3,0;3,3) 

 3 
(3,0;3,3) 

   

M 6 2   
(4,5;5,0) 

 2 
(4,5;5,0) 

   

M
IT

I-k
od

ar
e 

M 7 2   
(3,5;4,0) 

    2 
(3,5;4,0) 

S 1 13  
(4,5;4,5) 

  4 
(5,2;5,0) 

4 
(4,7;4,0) 

5 
(3,6;3,4) 

S 2 10  
(3,1;3,2) 

   5 
(2,8;3,0) 

5 
(3,4;3,4) 

S 3 8   
(4,1;4,0) 

 4  
(3,7;3,5) 

4 
(4,5;4,5) 

  

S 4 6   
(3,3;4,0) 

 6 
(3,3;4,0) 

   

S 5 5   
(2,2;2,2) 

   5 
(2,2;2,2) 

 

S 6 4   
(4,0;4,5) 

 4 
(4,0;4,5) 

   

S 7 4   
(4,5;4,5) 

  4 
(4,5;4,5) 

  

Sk
åd

es
pe

la
re

 

S 8 4   
(4,5;4,2) 

    4 
(4,5;4,5) 

H 1 14    4 10 
H 2 9    5 4 

H
an

dl
ed

ar
e 

H 3 5    5  
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Diskuss ion  

 

Syftet med föreliggande studie har varit att beskriva eventuella förändringar i MI-
kompetens hos Alkohollinjens rådgivare under utbildning, att undersöka samband 
mellan olika skattningsformer avseende MI-kompetens och att särskilt undersöka 
självskattningsförmågans eventuella samband med MI-kompetensen. 

Förändringar i MI-kompetens 

Utbildningen har lett till förändringar i MI-kompetens hos rådgivargruppen. På vilka 
sätt och hur mycket de har förändrats är frågor som kan besvaras på olika vis mot 
bakgrund av de olika skattningsinstrument som har använts. Förändringar har enligt 
MITI-kodningen främst visat sig i både globala mått (ökad empati och ökad MI-anda,), 
beteendefrekvenser (ökat antal reflektioner, både enkla och komplexa, minskat antal 
slutna frågor) samt index (ökad andel reflektioner i förhållande till frågor). MITI-
resultaten visar ett genomgående mönster; en successiv kompetensökning under de 
första tre samtalen, en tydlig nedgång vid samtal fyra och en uppgång i femte samtalet. 
Sammantaget var skattningarna högst i samtal tre och lägst i samtal fyra. Samtal tre 
utmärker sig som det samtal där rådgivarna uppvisat högst kompetens enligt MITI, där 
ligger samtliga index utom öppna frågor på en nivå över godkänt enligt MITI-manualen. 

När rådgivarna självskattade sina prestationer direkt efter telefonsamtalen med 
skådespelarna så angav man ökande MI-kompetens när det gäller samtliga indexmått. 
Rådgivarna tycker med andra ord att de har blivit allt bättre på att öka andelen förenliga 
yttranden, öppna frågor, komplexa reflektioner och reflektioner i förhållande till frågor. 
Kodarna och rådgivarna är överens om att indexmåtten har ökat men den tydliga 
nedgången under samtal fyra har rådgivarna inte uppmärksammat i sina självskattningar 
av samtalen, förutom i ett avseende; empati. När det gäller MI-anda följer de inte 
samma mönster, de redovisar ingen nedgång vid samtal fyra samtidigt som de skattar en 
betydlig ökning av MI-anda under sista samtalet.  

Data från självskattningsenkäter talar för att förändringar har skett, men bara under den 
första delen av utbildningen. I enkätsvaren uppger rådgivarna att de har ökat sin MI-
kompetens genom att ha minskat på vissa MI-oförenliga beteenden såsom att aktivt 
försöka påverka klienter till förändring eller att lära ut och presentera goda skäl för 
förändring. Denna kompetensförändring har man enbart uppgett under den första delen 
av utbildningen, t.o.m. det tredje samtalet. Samma mönster ser man när det gäller den 
självskattade MI-kunskapen, rådgivarna uppger att de under den första delen av 
utbildningen får mer förståelse och mer färdigheter samtidigt som behovet av MI-
kunskap minskar. Enligt enkätsvaren ligger MI-kompetensen på en konstant nivå under 
den andra halvan av utbildningen. Andra fynd från självskattningsenkäter pekar å andra 
sidan på att ingen förändring har skett överhuvudtaget. När det gäller MI-förenliga 
beteenden såsom att uttrycka empati, att verka för ett utforskande av klientens 
problemområde genom samarbete, att stödja klienten till att tala sig till förändring och 
att ge uttryck för acceptans inför klientens autonomi, så uppger rådgivarna ingen 
förändring över tid, möjligen kan man till och med se en viss minskning under 
utbildningens gång.  

Enkäterna som besvarades under utbildning fylldes i vid en tidpunkt mellan samtal tre 
och fyra. Eventuellt kan den nämnda stabiliseringen och minskningen av 
kompetensutvecklingen ha ett samband med att förutsättningar förändrades mellan 
dessa samtal. Samtal fyra som en brytpunkt visar sig också i det att rådgivarna i 
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jämförelse med MITI-kodarna underskattar sina prestationer i början för att därefter 
överskatta dem under de två sista samtalen.  

Finns det några skillnader mellan de olika formerna av självskattningar? Man kan 
eventuellt se ett mönster när det gäller hur gruppen har skattat olika typer av 
förändringsvariabler, det tycks som att rådgivarna är mindre benägna att uttrycka en 
ökad kompetens när det gäller mer kvalitativa frågor såsom hur man jobbar 
(enkätfrågorna och de globala skattningarna), medan det verkar lättare att skatta en ökad 
kompetens avseende kvantitativa, tekniska frågor, till exempel hur stor andel ett önskat 
beteendet utgör (indexmått). Den eventuella benägenheten att skatta lägre i de 
kvalitativa frågorna kan påverkas av att det är svårare för rådgivarna att ta ställning till 
kvalitativa frågor medan kvantitativa frågor är mer greppbara. En alternativ förklaring 
kan vara att de inte känner sig motiverade att bedöma sig själva. I båda fallen skulle det 
kunna förklaras av att man ger samma eller liknande skattning varje tillfälle om det är 
svårt att skatta.  

Vad visade skådespelarnas och handledarnas skattningar när det gäller förändring av 
MI-kompetens? Skattningarna skiljer sig åt mellan empati och MI-anda. När det gäller 
empati kunde man tydligt konstatera att skådespelare och handledare skattade samtalen 
högre än rådgivarna själva, som i sin tur skattade högre än MITI-kodarna. Handledarna 
skattar empatin ännu något högre än skådespelarna. En viktig iakttagelse i samtal fyra är 
att skådespelarna skattar empati och MI-anda på omkring samma nivå som samtal tre, 
lägre än samtal två och fem vilket å ena sidan talar för att rådgivarna i samtal fyra 
faktiskt uppvisade lägre empati. Å andra sidan kan den högre skattningen som MITI-
kodarna stod för i samtal tre inte tydligt avläsas i vare sig rådgivarnas självskattningar 
eller i skådespelarskattningarna. Man kan argumentera för att detta är en indikation på 
att skattningsinstrumenten vare sig för rådgivare eller skådespelare var lämpade för att 
detektera skillnader i samtal. Man kan även argumentera för att deras större avvikelser 
är en indikation på att samtal fyra inte entydigt avviker från övriga samtal och att MITI-
kodningar behöver kompletteras. Samtal två skattas högt hos skådespelarna jämfört med 
rådgivar- och MITI-skattningarna. Detta kanske kan förklaras med att tio av fjorton 
skattningar gjordes av två skådespelare som inte agerade vid andra tillfällen vilket 
skulle kunna förklara det högre värdet på samtal två, d.v.s. att dessa två skådespelare 
tenderade att skatta högre än sina kollegor.  

Samtal 4 – vad hände? 

Det verkar således som att utbildningen utifrån resultat från både MITI-kodningen och 
självskattningar kan delas upp i två delar; de tre första samtalen och de två sista. Båda 
skattningsformerna pekar på att MI-kompetensen ökar under de första tre samtalen för 
att sedan komma av sig, antingen totalt såsom enkäterna visar eller delvis såsom MITI-
kodningen visar. Kan man använda sig av rådgivarskattningarna för att förstå mer kring 
MITI-skattningens utseende? Hur kommer det sig att rådgivarna inte uppfattar att 
samtal fyra avviker? När det gäller rådgivarnas enkätskattningar verkar det som att den 
ökade kunskapen begränsar sig till att MI-oförenliga yttranden kopplade till MI-anda 
minskar. Någon samtidig ökning av MI-förenliga yttranden uttryckte de inte. Detta 
skulle kunna tyda på att rådgivarnas skattade kompetenshöjning snarast kopplas till att 
de har tagit bort beteenden snarare än att ha lagt till beteenden. Detta står dock i 
kontrast till vad de uppger direkt efter samtal där de uttrycker en tendens till ökning av 
alla beteendemått och en tydlig ökning av MI-anda först i sista samtalet.  

Enligt MITI-kodningarna avviker samtal fyra mycket markant med signifikant lägre 
empati, MI-anda, färre antal komplexa reflektioner, mindre andel komplexa reflektioner 
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och minskad kvot mellan reflektioner och frågor. Tydligt avvikande är också att antalet 
informationsuttalanden ökade, en aspekt som är värdeneutral enligt MITI-manualen. Då 
samtal fyra enligt MITI-kodningen inte uppvisar avvikelser när det gäller MI-förenliga 
och MI-oförenliga yttranden skulle detta kunna tyda på att mycket information har 
givits samtidigt som det har varit i en MI-förenlig kontext. Detta skulle kunna tyda på 
att den globala MITI-skattningen av MI-anda är underskattad i samtal fyra. 

Kontexten skiljer sig när det gäller upplägget för det fjärde fiktiva samtalet. Det är det 
enda samtalet där rådgivarna från utbildningsledningens sida hade fått bestämda 
uppgifter kopplade till samtalet förutom att samtala kring problematiken i MI-anda, 
nämligen att ta upp en alkoholanamnes från klienten. Kontexten gavs till rådgivarna 
strax innan samtalet skulle börja. Denna typ av uppgift är i sig inte förenlig med MI 
vilket gör det sannolikt att denna kontextuella faktor kan bidra till att skattningarna 
sjunker. Som nämnts minskar även rådgivarnas skattning av empati under samtal fyra 
vilket pekar på att även rådgivarna uppmärksammar något annorlunda i samtalet även 
om de i övriga MITI-skattningar inte skattar samtalet lägre. Minskningen är dock 
mycket liten, samtidigt minskar inte skattad MI-anda, man tycker alltså att man 
fortfarande har samma sätt att jobba på avseende samarbete, att locka fram 
förändringsprat och att betona autonomi. Rådgivarna uppfattar heller inte att andelen 
komplexa frågor eller reflektioner skulle minska. Sammantaget skulle detta kunna tyda 
på att rådgivarna uppfattar det i samtal fyra som att de gör en liknande insats som i 
tidigare samtal utifrån förutsättningarna och att de till och med har förbättrats något i sin 
MI-kompetens.  

Skiljde sig förutsättningarna åt på något annat sätt i samtal fyra än vad gäller 
anamnesupptaget? I analysen av vilka kodare och skådespelare som använts vid 
respektive samtal så finner man att medelvärdena för MITI-skattad empati och MI-anda 
uppvisade en stor variation mellan individer (tabell 8). När det gäller MITI-
skattningarna så har tolv av de fjorton kodningarna under samtal fyra gjorts av en 
kodare (K2), två samtal som även utgjorde de två högsta skattningarna gjordes av en 
annan kodare. Det finns en möjlighet att kodaren K2 i samtal fyra skattar lägre än andra 
kodare och att detta förklarar nedgången under samtal fyra. De fyra samtal som K2 
skattade under samtal två ligger kring medelvärdet för samtliga kodare vilket motsäger 
att kodaren skulle vara en avgörande faktor. Kodningslaboratoriumet har erhållit en god 
interbedömarreliabilitet i studier (ännu opublicerade) vilket talar för att kodningarna är 
giltiga (Forsberg, Källmén, Hermansson, Berman, & Helgason, 2006, submitted). 

Av de tre skådespelare som agerade under samtal fyra så deltog en av dem enkom i det 
fjärde samtalet, den personens klientinteraktioner skattades i medeltal lägst i hela 
skådespelargruppen. En av de andra två skådespelarna hade det näst lägsta medeltalet i 
gruppen. Den tredje personen hade tämligen höga skattningar i fjärde samtalet och de 
var inte låga jämfört med det femte samtalet, något lägre än det tredje. Dessa fynd 
skulle kunna peka på att skattningarna i samtal fyra var påverkade av individfaktorer, 
d.v.s. att samtal skattas olika beroende av skådespelare och att det var en delförklaring 
till de låga skattningarna i samtal fyra.  

Samband mellan skattningar 

Det blev tydligt i korrelationsberäkningar att det i denna studie inte går att se något 
samband mellan hur MITI-kodarna och rådgivarna skattar vare sig empati eller MI-anda 
efter samtal, sambandet är också obefintligt mellan MITI-kodare och handledare. En 
slutsats kan vara att varken rådgivarna eller handledarna har kunnat bedöma 
övergripande MI-kompetens under samtalet. En annan slutsats kan vara att samtal fyra 
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har varit särskilt svårbedömt och kanske påverkat av individuella faktorer, avseende 
både kodare och skådespelare. Då handledarna enbart har skattat samtalen fyra och fem 
får detta ett stort utslag i korrelationsberäkningen. En alternativ slutsats kan vara att 
MITI-kodningen innehåller felkällor. 

Handledar- och rådgivarskattningarna av empati visar däremot en acceptabel 
korrelation, det tycks alltså som att handledarna och rådgivarna är ganska överens om 
när rådgivarna uppvisar ett empatiskt förhållningssätt eller inte. Handledarna skattar 
dock något högre. Samstämmigheten kanske kan förstås utifrån att rådgivare och 
handledare har jobbat tillsammans med handledning och i träning vilket kan ha gett 
upphov till samsyn kring hur MI-kompetens ska förstås, någon form av intern MI-
kultur. Den högre skattningen från handledarna kan bero på att handledarna vill 
rådgivarnas bästa, att de vill se rådgivarna utvecklas väl med avseende på MI-
kompetens och att de tar in annan information i bedömningen än det som sker i 
samtalet. Detta har positiva aspekter genom att en välvillig och trygg inlärningsmiljö 
kan vara viktig för trivsel och därmed motivation. Samtidigt kan det vara problematiskt 
då objektiva bidrag är viktiga i handlednings- och feedbacksituationer (Miller et al., 
2006b). MITI-kodarna å andra sidan har ingen personlig relation till rådgivarna, de 
behöver inte möta dem och de har inte något engagemang i rådgivarnas utbildning. 
Skådespelarnas relation till rådgivarna ligger på en nivå mittemellan rådgivare och 
handledare, de träffar rådgivarna för ett handledningssamtal efter det fiktiva 
klientsamtalet, detta tillsammans med att de talats vid i telefon, om än som aktör, kan 
göra att de får en viss närhet till rådgivarna som kan påverka skattningen i positiv 
riktning. En tolkning som bör kunna studeras närmare är att personlig närhet ger upphov 
till högre skattningar. 

När det gäller MI-anda ser man inte samma tydliga mönster mellan 
skattningsgrupperna. MITI-kodningen och rådgivarnas självskattningar ligger ganska 
nära varandra, med en underskattning från rådgivarnas sida under både andra och tredje 
samtalet. Skådespelarnas båda skattningar ligger högst när det gäller MI-anda, den som 
handlar om att främja samarbete ligger allra högst med locka fram något under. 
Handledarna ligger till skillnad från vid empati under skådespelarskattningen och för 
aspekten locka fram ligger handledarskattningen till och med under självskattning och 
för femte samtalet under MITI-kodarna. Handledarna uppskattar rådgivarnas empati 
högre än alla andra skattare medan de skattar locka fram lägre än de flesta andra. 
Empati är ett vagare mått, att visa att man förstår, medan locka fram i frågan är mer 
koncist och handlar om att få klienten att själv formulera sina skäl till förändring, något 
som kan vara lättare för handledaren att ta ställning till i skattningsögonblicket. Empati 
kanske kan förväxlas med faktorer som har mer med värme och sympati att göra 
(problem som tas upp i manualen, Forsberg & Van Loo, 2004) och MI-anda mer med 
färdigheter vilket skulle kunna förklara överskattning av empati, d.v.s. man uppfattar 
rådgivare som exempelvis varma och sympatiska snarare än empatiska. Ett skäl till att 
skådespelarna skattar MI-anda högre än övriga kan vara att de har mindre kunskap om 
vad som avses och att de då tenderar att skatta högre för att inte riskera att underskatta 
rådgivaren.  

Intraklasskorrelationer mellan skattningarna av MI-anda visar liksom för empati att 
inget samband finns mellan MITI-skattningen och självskattningen och inte heller för 
handledarskattningarna. Till skillnad från empatiskattningarna så fanns här ingen 
korrelation mellan handledarskattningarna och självskattningarna. Detta kan tolkas som 
att handledare och rådgivare är mer eniga om hur empati skall förmedlas än hur MI-
anda ska förmedlas. Bra korrelationer fanns mellan de två handledarskattningarna 
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respektive mellan de två skådespelarskattningarna vilket egentligen mest säger att de 
mäter samma sak och att det är överflödigt med de båda. Handledarna och 
skådespelarna hade en ganska god överensstämmelse när det gäller måttet samarbete.  

Sambanden är enligt föreliggande studie över lag svaga mellan olika skattningsformer. 
Frågan som ställdes i uppsatsen angående att använda skådespelar-, handledar- och 
rådgivarskattningar som alternativ till MITI-skattningar skulle inte ha fungerat i denna 
grupp. Antingen så finns det inga samband, eller så skattar man inte samma saker, eller 
så har detta varit ett olämpligt sätt att mäta på, eller så har man inte uppnått de 
färdigheter avseende skattning som krävs. Skådespelare kan ha påverkat interaktionen, 
kodare kan ha påverkat skattningen. Sättet att utforma frågorna kan ha utgjort en 
begränsande faktor. En annan studie skulle kunna ha färre kodare, färre skådespelare 
och ta hänsyn till eventuella individfaktorer i designen av studien. Däremot har studien 
visat att skådespelar-, handledar- och rådgivarskattningar kan vara värdefulla 
komplement till MITI-skattningar. 

Självskattningsförmåga och MI-kompetens 

Hur var det då med rådgivarnas förmåga till självskattning? Påverkar den 
kompetensutvecklingen? Ett intressant fynd i studien var att förmågan till självskattning 
varierade påtagligt mellan rådgivarna och att de individer som hade högre 
självskattningsförmåga fick MITI-skattningar avseende empati och MI-anda som var 
betydligt högre i sista samtalet än vid samtal fyra medan gruppen med lägre 
självskattningsförmåga inte uppnådde någon förändring alls mellan det fjärde och femte 
samtalet. Även om resultaten ska läsas med försiktighet p.g.a. de små grupperna så 
skulle detta kunna betyda att ju bättre förståelse individer har kring hur samtalet ser ut 
med avseende på MI-förhållningssätt och MI-beteende, desto bättre förutsättningar har 
de till kompetensutveckling avseende MI. Kanske är det så att om man har en mer 
realistisk bild av vad man har gjort så har man en större möjlighet att ändra oönskade 
beteenden. Denna fråga bör utredas vidare i framtida forskning. Kan detta vara ett sätt 
att predicera vilka individer som kommer att få en bättre kompetensutveckling? En 
annan intressant fråga är om man kan träna sig på självskattning och därigenom öka sin 
kompetensutvecklingsförmåga?  

Grupperna skiljde sig åt med avseende på ålder och yrkeserfarenhet och det fanns 
medelstarka negativa samband mellan självskattningsförmåga och ålder respektive 
yrkeserfarenhet. Detta skulle kunna betyda att individer som är yngre och/eller har 
mindre yrkeserfarenhet har en högre självskattningsförmåga, alternativt har en högre 
utvecklingspotential avseende MI av någon annan anledning. Mycket viktigt att komma 
ihåg i föreliggande studie är gruppens speciella sammansättning där ålder, 
yrkeserfarenhet och utbildning samvarierar starkt vilket gör korrelationsanalyser enligt 
ovan bräckliga. Däremot pekar fynden på ett intressant område att forska vidare inom. 

Kodare och skådespelare 

Under utbildningen har man under sammanlagt 68 samtal involverat 7 olika kodare, 8 
olika skådespelare och 3 olika medlyssnande handledare. Som tidigare har diskuterats 
så kan de olika individerna ha påverkat resultatet mer än vad rådgivarnas prestationer 
har gjort. Kodarna har enligt opublicerade studier en god interbedömarreliabilitet 
(Forsberg, Källmén, Hermansson, Berman, & Helgason, 2006, submitted), 
utgångspunkten var således att de ska kunna betraktas som likvärdiga, data i 
föreliggande studie visar dock på möjliga bias i denna del. Skådespelarna fick inte 
någon sammanhållen genomgång av hur de skulle tolka frågorna samtidigt som deras 
förkunskaper rörande MI varierade, dessa faktorer kan förklara att deras skattningar 
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varierade individuellt. Dessa faktorer kan vara viktigt att ha i beaktande när man 
planerar andra studier; man kan låta två kodare bedöma samtal, man kan ha en 
skattningsgenomgång med alla skattare och man kan ha provskattningar för att beräkna 
interbedömarreliabiliteten även för andra skattare än MITI-kodare. Det är samtidigt 
viktigt att ta fasta på de potentiella fördelar som skillnader mellan de olika 
skattningsinstrumenten har. Exempelvis kan det kanske hjälpa rådgivare att i 
handledningstillfällen fånga in svårartikulerade aspekter genom att ta del av 
diskrepanser mellan de olika skattningarna. Detta kan innebära intressanta 
utvecklingsmöjligheter vad gäller handledning och feedback som är värda att studera 
närmare. Med andra ord kan de olika skattningarna utgöra värdefulla komplement till 
MITI-kodningen. En annan slutsats man kan dra är att rådgivarna skulle kunna ha nytta 
av en genomgång tillsammans med kodare eller kodarutbildare för att öka sin förståelse 
för kodningsprocessen och därmed kanske kunna öka sin självskattningsförmåga.  

Reliabilitet och validitet 

Rådgivargruppen på fjorton personer som studien har utförts på är ett urval av personer 
som frivilligt gått igenom flera steg innan de antogs till utbildningen, lämplighet och 
motivation var viktiga faktorer. Alkohollinjen har ett starkt stöd från organisationen där 
verksamheten skall implementeras, det fanns redan innan en liknande 
telefonrådgivningsverksamhet som bygger MI-behandling, d.v.s. de systemiska 
förutsättningarna är goda. Sammantaget ger detta en relativt begränsad grupp med 
specifik bakgrund, de är välutbildade, välmotiverade och har en MI-vänlig organisation 
bakom sig under utbildningstiden. Dessa faktorer gör att generaliseringar av resultaten 
bör göras med försiktighet. I första hand bör studiens resultat kopplas till denna 
specifika grupp. 

Validiteten och reliabiliteten har för kodningsinstrumentet MITI bedömts som god i en 
översiktsstudie av Madson och Campbell (2006). Kodarnas interbedömarreliabilitet vid 
det svenska kodningslaboratoriumet är enligt studier höga (Forsberg, Källmén, 
Hermansson, Berman, & Helgason, 2006, submitted) men då medelvärdena mellan 
kodare i föreliggande studie skiljer sig måste detta ändå betraktas som en möjlig felkälla 
och försvagning av reliabiliteten. Det skulle vara värdefullt att studera närmare vilka 
faktorer i kodarbeteendet som förklarar en möjlig bias. Föreliggande studie har funnit 
indikationer på att kontexten ibland kan försvåra skattningen av globala mått och att 
skattningen riskerar att bli teknisk, såtillvida att det är de kvantitativa måtten som får 
avgöra den globala skattningen. Miller och Rollnick (2002; 1995) var tydliga med att 
det är de globala måtten som är mest väsentliga i MI medan beteendemåtten ska vara en 
hjälp för rådgivaren att förhålla sig till klienten på ett MI-mässigt sätt. En möjlig risk 
kan finnas och bör utredas; kan det vara så att kodare i vissa fall bedömer globala mått 
utifrån beteendemått utan att ta hänsyn till kontext- och klientfaktorer? 

Vad som också bör diskuteras närmare är betydelsen av att använda skådespelare som 
fiktiva klienter. Sannolikt utgör fiktiva klienter en skillnad i upplevelse jämfört med att 
samtala med genuina klienter, vilket påverkar validiteten i negativ riktning. I framtida 
studier kan det vara värt att utvärdera samtal med skådespelare parallellt med klienter 
för att bedöma validiteten i skattningar av skådespelarsamtal. Individuella skillnader 
mellan olika skådespelare tycks enligt fynden i föreliggande studie kunna påverka 
skattningen av empati och MI-anda. Något som påverkar reliabiliteten och därmed 
validiteten i studien. 

För uppsatsen har särskilda frågeformulär utarbetats, både vad gäller enkäter till 
självskattning, och formulär för skådespelar- och handledarskattningar. Då dessa inte 
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har använts tidigare kan inga säkra slutsatser dras gällande reliabilitet och validitet. 
Samstämmighet mellan rådgivarskattning och handledarskattning samt MI-experters 
accepterande av frågeformuleringar pekar på innehållsvaliditet (face-validity). 
Triangulering genom att använda olika former av data; självskattningsenkäter samt fyra 
olika skattningar av samtalen har bidragit till en ökad validitet. 

Tidigare forskning 

Man har i tidigare studier kring MITI-instrumentet påtalat betydelsen av att den mäter 
grundläggande färdigheter och inte expertkunskaper, att den inte tar hänsyn till kontext, 
intention och klientagerande, och att MITI bara bör utgöra ett av flera 
bedömningsunderlag (Moyers et al., 2005). Fynden i föreliggande studie stärker bilden 
av att MITI-kodningar behöver kompletteras i bedömningen av rådgivares MI-
kompetens. En aspekt av detta har blivit tydlig genom svårigheterna att analysera samtal 
fyra då intention och kontext kan ha varit avgörande för resultaten utan att den har varit 
synlig och möjlig att diskutera utifrån MITI. En annan aspekt som talar för behovet av 
att komplettera MITI-kodningen är att olika klienters (skådespelares) individrelaterade 
inverkan på klientinteraktionen inte syns i MITI, något som även uppmärksammats i 
tidigare studie (Bennett et al., 2007). Föreliggande studie har också visat att andra 
skattningskällor kan ge information som kompletterar MITI med avseende på just det 
att kontexten och klientagerandet inte beaktas. Exempelvis kan den bibehållna 
självskattningen av empati och MI-anda i samtal fyra lyfta upp möjligheten att det var 
något i kontexten som förändrades under samtalet, en information som inte skulle ha 
kommit fram utan självskattningen. Att skådespelarna skattade empatin och MI-andan 
likartat i samtal tre och fyra kan också vara en indikation på att något kontextuellt 
försiggått under samtal fyra som påverkade MITI-skattningen, viktig information för en 
rådgivare under utbildning. Intressant för framtida studier vore att ta fasta på vilken 
information som MITI inte får fram och inrikta alternativa skattningar på detta. 

Tidigare studier av MI-utbildningar som mestadels har gjorts på kortare tvådagars 
workshops har entydigt funnit att rådgivarna själva har rapporterat tydliga förbättringar 
avseende MI-kompetens direkt efter utbildning (Walters et al., 2005; Miller et al., 2004; 
Baer et al., 2004; Miller & Mount, 2001). Föreliggande studie har inte funnit samma 
tydliga rapporter av förbättringar i de jämförbara självskattningarna, dvs. i enkäterna två 
och tre (figurerna 7 och 8). Detta trots att Alkohollinjen har haft välmotiverade och 
välutbildade rådgivare som fått längre MI-utbildning än rådgivarna i nämnda studier. 
Denna till synes paradoxala observation kan bero på att Alkohollinjens rådgivare 
erhållit en större MI-kompetens än nämnda studiers rådgivare, en större förståelse för 
hur MI bör tillhandahållas, vilken i sin tur kan ha lett till mer realistiska och därmed mer 
modesta skattningar. Bland annat har man i denna studie sett att rådgivarnas 
empatiskattningar i enkäterna till och med visade på en tendens till minskning över tid. 
Kanske ett tecken på att man har förstått mer vad man bör förändra i sitt eget beteende. 
Dylika eventuella fenomen skulle vara intressant att studera närmare, inte minst för att 
undvika att lägre skattningar per automatik tolkas som något negativt. 

Man har i tidigare studier dragit slutsatser att självskattningsförmågan inte är något 
tillförlitligt instrument då det gäller att skatta MI-kompetens (Miller & Mount, 2001; 
Miller et al., 2004). Dessa studier har byggt på självskattningar kopplad till 
frågeformulär såsom i denna studie gällde för enkäterna 2-3 (sid 16). Föreliggande 
studie har provat ett skattningsinstrument som inte hittats någon motsvarighet till i 
forskningslitteraturen; självskattningar som är gjorda omedelbart efter samtal och enligt 
samma principer som MITI-kodarna utgår ifrån. I denna typ av självskattningar 
rapporterade rådgivarna i föreliggande studie en förbättrad MI-kompetens mätt som MI-
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anda och beteendeindex. Dessa skattningar möjliggjorde en bedömning av rådgivarnas 
självskattningsförmåga, studier som indikerat att denna förmåga skulle kunna vara en 
prediktor för kompetensutveckling eller indikera att man kan höja rådgivares 
kompetensutvecklingspotential genom att öka deras skattningsförmåga. Detta område 
borde utifrån uppsatsens resultat vara intressant att studera närmare, för andra grupper 
och med en design primärt utifrån denna frågeställning. 

När det gäller förändrad MI-kompetens efter utbildning som är bedömd av oberoende 
kodare (MITI, MISC) så har Miller et al. (2004) samt Miller och Mount (2001) enbart 
funnit modesta förbättringar avseende empati och MI-anda, beteendefrekvenser och 
index. Walters et al. (2005) har i en översikt liksom Baer et al. (2004) funnit 
förbättringar omedelbart efter kortare utbildningar vilket även Miller et al. (2004) har 
gjort i de fall då feedback och handledning har ingått i utbildningen. I föreliggande 
studie har positiva förändringar skett avseende både empati, MI-anda, 
beteendefrekvenser (enkla och komplexa reflektioner samt slutna frågor) och index 
(reflektioner i förhållande till frågor), dock är det något svårbedömbart då samtal fyra 
avviker med en minskning i MI-kompetens och samtidigt avseende kontextuella 
faktorer. Liksom i flera tidigare studier (Sundqvist, 2006; Baer et al., 2004) har andelen 
komplexa reflektioner inte ökat. Detta tycks vara särskilt svårt att förändra och kan bero 
på att antalet reflektioner ökar både vad gäller enkla och komplexa reflektioner vilket 
var fallet i föreliggande studie. Detta kan vara ett intressant område att utreda vidare, 
huruvida man ska, och i så fall hur man kan, eftersträva fler komplexa reflektioner, 
alternativt träna på att göra vissa av de enkla reflektionerna till komplexa? 

Miller et al. (2006b) lyfter fram att ovanan av ett nytt sätt att arbeta på kan påverka 
alliansen i negativ riktning då fokus initialt kan ligga på en teknisk nivå. Detta kanske 
kan vara en förklaring till de relativt svaga skattningarna i början av inlärningsperioden. 
Detta bör man ha i beaktande när man tolkar resultaten i föreliggande studie. En 
potentiell möjlighet är att de individer som söker sig fram i ett nytt förhållningssätt får 
lägre skattningar men på sikt får en bättre inlärningskurva, d.v.s. man kanske måste 
acceptera en nödvändig omställningstid med lägre skattningar. Genom att följa 
utvecklingen hos individer under längre tid kan denna fråga utredas närmare. 

Bennett et al. (2007) har använt sig av skådespelare som skattare av MI-kompetens, de 
fann till skillnad från denna studie goda korrelationer med MITI-kodare. Bennett och 
medarbetare lade ner mer arbete på att gå igenom klientkaraktärerna med skådespelarna. 
Detta stärker slutsatser från denna studie att genomgång med skådespelare av 
skattningsmetodiken kan stärka validiteten. På samma vis som diskuterats i föreliggande 
studie fann Bennett och kollegor att olika skådespelare gav upphov till olika 
rådgivarbeteende vilket tillsammans pekar på betydelsen av att ta hänsyn till 
individuella faktorer. 

Studier där man har undersökt huruvida MI-kompetensen håller i sig efter utbildning är 
tvetydig. I två översiktsstudier (Miller et al., 2006; Walters et al., 2005) har man 
summerat att färdigheter som var erhållna sällan håller efter utbildningen såvida inte 
feedback och handledning erbjuds. Bennet et al. (2007) fann att MI-utbildade rådgivare 
uppvisade högre MI-kompetens än icke utbildade upp till sju år efter utbildning. 
Huruvida Alkohollinjens rådgivare har fått en utbildning som ger uthålliga 
kompetensutvecklingsfärdigheter behöver man följa utvecklingen under en längre tid 
för att utröna. Gruppen är möjligen för liten för att dela upp men intressant för en annan 
studie vore att ha olika feedback- och handledningsstrategier. En fråga som lyfts fram 
som central av Miller et al. (2006b) i deras slutsatser är att feedback och handledning är 
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nödvändig för vidmakthållande av kompetens men också att det är okänt vilken typ av 
feedback och handledning som är nödvändig respektive tillräcklig.  

I föreliggande studie har självskattning, skådespelarskattning och handledarskattning 
varit ett komplement till MITI-skattning och det har kommit fram fynd som tyder på 
nödvändigheten av att fånga upp kontextuella faktorer och klientbeteendefaktorer och 
att dessa alternativa skattningar kan vara ett sätt att göra detta på. Flera alternativa 
förklaringar har presenterats till förändringar och till uteblivna förändringar. Det vore 
önskvärt att renodla frågeställningarna i framtida studier. I föreliggande studie har lyfts 
fram möjligheten att en ökad självskattningsförmåga är positiv, detta skulle kunna vara 
en inriktning på handledning och feedback, en annan kan vara att fokusera på faktorer 
som enligt forskningslitteraturen tycks särskilt svåråtkomliga, t.ex. andelen komplexa 
reflektioner. Ytterligare en möjlighet skulle kunna vara att ha ett individualiserat fokus 
där man följer varje rådgivare mer intensivt och fokuserar feedback och handledning på 
för denna individ särskilt angelägna områden. 

Tidigare forskning har både pekat på att tidigare utbildning och profession har betydelse 
(Resnicow et al., 2002; Rubak et al., 2005) och att den inte har betydelse (Walters et al., 
2005) för MI-kompetensutvecklingen. I föreliggande studie har materialet varit alltför 
litet och sambanden mellan utbildning, erfarenhet och ålder varit alltför starka för att på 
ett meningsfullt sätt uttala sig om detta. 

Sammanfattning 

Inom hälso- och sjukvården är intresset för evidensbaserade behandlingsmetoder idag 
stort, bland annat har MI lyfts fram som en av flera metoder som uppvisar goda 
behandlingsresultat inom många olika problemområden. Detta har lett till ett ökat behov 
av att utbilda personal i MI på ett effektivt sätt. Samtidigt är kunskapsläget svagt när det 
gäller hur en effektiv MI-utbildning bör vara upplagd. Alkohollinjen är en 
telefonrådgivningslinje för personer med riskbruk av alkohol som vill ha stöd för att 
förändra sina alkoholvanor där man har valt att inrikta samtalsbehandlingen på MI och 
att följa de slutsatser som finns inom aktuell forskning rörande MI-utbildning, d.v.s. 
erbjuda rådgivarna en kombination av teori, övning, feedback och handledning (Miller 
et al., 2006b). Man har också valt att utvärdera utbildningen med hjälp av det nyligen 
utvecklade kodningsinstrumentet MITI och därtill haft ambitionen att verka för att finna 
alternativa bedömningsformer för att titta på utvecklingen av rådgivarnas MI-
kompetens. Föreliggande utvärdering av MI-kompetensen hos Alkohollinjens rådgivare 
är av intresse av olika skäl. Många MI-utbildningar ges i Sverige men få utvärderingar 
är gjorda. De internationella forskningsresultat som finns idag rörande effektiviteten av 
MI-utbildning bygger främst på studier av kortare utbildningsinsatser, Alkohollinjen är 
en längre utbildning vilket gör studien särskilt intressant och angelägen. Föreliggande 
studie har undersökt möjligheter att använda alternativa kompetensbedömare och 
feedbackinstrument, en viktig faktor då MITI-kodning är kostsamt samt har en 
tidsförskjutning på feedbacken vilket minskar dess möjligheter att påverka beteenden. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att rådgivarna har ökat sin MI-kompetens under 
utbildningen. Detta visar sig både genom MITI-kodarnas skattningar, genom 
självskattningar och genom skådespelar- och handledarskattningar. Förändringar har 
enligt den oberoende MITI-kodningen främst visat sig i form av ökad empati och MI-
anda, ökat antal reflektioner, både enkla och komplexa, minskat antal slutna frågor samt 
ökad andel reflektioner i förhållande till frågor. Svårigheter att bedöma dessa resultat 
uppkom genom att ett av samtalen avvek med betydligt lägre skattningar. Detta samtal 
krävde av rådgivarna att de skulle ta upp en alkoholanamnes av klienten, en åtgärd som 
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förändrade kontexten radikalt och därmed förutsättningarna för att föra ett MI-samtal. 
Då kontext och klientbeteende inte tas hänsyn till i kodningsinstrumentet MITI fångas 
dessa faktorer inte upp i kodningen. Att självskattningen, skådespelarskattningen och 
handledarskattningen inte avvek åt det negativa hållet i det fjärde samtalet pekar på att 
rådgivarnas förhållningssätt skulle kunna vara adekvat för situationen.  

Inga nämnvärda samband kunde hittas mellan MITI-skattning och självskattning på 
gruppnivå. Däremot visar fynd att självskattningsförmågan avseende de globala måtten 
empati och MI-anda samt beteendeindex varierade tydligt mellan olika rådgivare. Data 
indikerar att de rådgivare i gruppen som hade en bättre självskattningsförmåga 
uppvisade en högre MI-kompetens i sista samtalet. Studien kunde inte påvisa att 
skattningar av skådespelare eller handledare kan ersätta MITI-kodningen som 
bedömningsinstrument, däremot pekade resultat på att de kan vara värdefulla inslag för 
att komplettera feedback och handledningsmaterialet och kunna fånga in aspekter av 
kontextuell och interpersonell karaktär. 
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